технологии

Дигиталните
фабрики 
още по-свързани
и интелигентни
Само в рамките на последното десетилетие концепцията за умната фабрика се превърна
от любопитна идея в реалност, в ключов елемент на съвременното производство
Все по-често за модерните заводи се говори като за IoT-базирани метасистеми, всеобхватни и автономни, по-свързани и интелигентни от всякога
Новото поколение дигитални фабрики цялостно трансформира подхода към работната сила,
оптималното оползотворяване на потенциала й и нейната безопасност

Н

авярно мнозина от нашите читатели си спомнят добре онова недалечно минало, когато индустрията
с нескрито вълнение заговори за четвъртата промишлена революция, за
ролята на свързаността и интелигентните функции, за кибер-физичните системи, автономните машини
и изкуствения интелект, за дигитализацията като най-пряк и правилен
път към производството на бъдещето. През 2022 г. смело можем да
кажем, че всички тези – тогава изглеждащи доста смели и футуристични – концепции вече са част от
настоящето. А индустриалните
предприятия не само по света, но и
в България вече активно изследват
и използват потенциала на всяка
поредна грандиозна иновация в сферата на автоматизацията, роботиката, изкуствения интелект и обработката на данни, която завладее
пазара. И тъкмо когато си помислим,
че новата глобална производствена
парадигма Industry 4.0 и визионерски
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платформи като Industrial Internet of
Things вече са оформили цялостния и
завършен облик на умните фабрики,
на дневен ред се появява следващото поколение промишлени цифрови
технологии, за да автоматизира и
оптимизира още по-широк кръг от
практически приложения.
През последните десетилетия
индустриалните машини изживяват
динамична еволюция – от физическа
инфраструктура, съставена от отделни единици, към свързана екосистема, която комуникира и функционира като единно цяло. Но този бурен процес на технологично развитие далеч не спира дотук. Все почесто за модерното производство
се говори като за IoT-базирана метасистема, всеобхватна и автономна, по-свързана и интелигентна
от всякога. Масовото навлизане на
5G – петата генерация технологии
за безжична свързаност чрез клетъчни мрежи, от сферата на телекомуникациите и услугите към други
области, включително и в индустрията, е един от най-мощните дви-

гатели на тази тенденция. Пазарните анализатори очакват в скоро
време 5G мрежите да обслужват
десетки милиарди IoT-базирани устройства, които осъществяват
M2M връзки (от типа „машина-къммашина“), включително в умните
заводи.
Кое е следващото ниво в развитието им, кои са технологиите с найфундаментално значение за прехода
към цифровото производство и какво вещаят маркетолозите за новото поколение дигитални фабрики на
бъдещето? Ще ви разкажем в следващите редове.

Как еволюира
концепцията за умните
фабрики?
Само в рамките на последното
десетилетие концепцията за умната фабрика се превърна от любопитна идея в реалност, в ключов
елемент на съвременното производство. За това до голяма степен
допринесе напредъкът в областта
на сензорите и сензорните мрежи,
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автоматизирани оперативни решения и възможност за прогнозиране
на потенциални повреди и престои
с цел тяхното предотвратяване.

Възможности за
оптимизация

влагането на интелигентна функционалност и техните все по-достъпни цени. С помощта на подходящите сензори, IoT-базирани устройства и съответните платформи за
свързаност и управление не само новопостроените високотехнологични заводи, но и съществуващите
производствени съоръжения могат
да бъдат цифровизирани „от А до Я“.
Благодарение на дигиталните фабрики модерното индустриално производство също еволюира – от фактическата изработка на различни
компоненти и изделия до комплексен
процес на създаване на продукт,
включващ дизайн и разработка, планиране, управление на логистиката
и веригата на доставките и т. н.
Цяла плеяда от т. нар. подривни
(disruptive) технологични иновации,
включително изкуствен интелект,
машинно самообучение, IoT, облачни
и периферни изчисления, роботизирана автоматизация на процесите
(RPA), виртуална и добавена реалност, машинно зрение и много други, са „впрегнати“ в една обща цел –
цялостна оптимизация на качеството, ефективността, производителността, безопасността, управлението на разходите и печалбата.
Сред ключовите тенденции, дефиниращи развитието на модерната
концепция за интелигентните фабрики според пазарните анализатори,
са: IIoT, адитивното производство,
прогнозната поддръжка, големите
обеми данни (Big Data), извличането
на знания от данни (Data mining) и
др. Характерна особеност на новото поколение умни производства е
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и преходът в пазарните модели – от
B2B (бизнес към бизнес) към B2C (бизнес към краен клиент). Това явление,
смятат маркетинговите специалисти, е в отговор на стремежа да
бъдат задоволени потребностите
на новия тип дигитален потребител. За целта не само доставчици и
търговци, но и самите производители ориентират политиките си
така, че да предложат най-много
добавена стойност чрез възможности за незабавна обратна връзка,
както и двупосочна интерактивна
комуникация с клиентите.
Що се отнася до начина, по който индустриалните компании управляват внедряването на т. нар.
подривни технологии в своите фабрики, от критично значение се оказва бързината и динамиката на реакция на клиентските изисквания и
поръчки. Все по-често се предлагат
персонализирани и уникални продукти, които налагат рентабилна организация на производства в малки и
дори единични партиди. С помощта
на цялостните MOM платформи за
управление на производството (които обединяват функционалността
на ERP и МES системите) промишлените предприятия имат видимост върху всички процеси във фабриката и могат своевременно да
реагират на всякакви промени в
пазарната динамика и търсенето в
частност. Единните решения за
мениджмънт на заводите като интелигентни метасистеми позволяват по-бързо изпълнение на поръчките, по-малко закъснения, вземане на
по-информирани и до голяма степен

В резултат от дигитализацията
индустриалните компании могат
значително да увеличат своята производителност, да редуцират до
минимум загубите на ресурси, да
ускорят оборота си и така цялостно да повишат ефективността на
производството си. Някои от потенциалните решения, например
сензорите, IoT-базираните полеви
устройства и платформите за непрекъснат мониторинг и диагностика на свързаните материални активи, не изискват сериозна първоначална инвестиция, а положителните
резултати от интегрирането им в
метасистемата са буквално мигновени. Други технологии, като виртуалната и добавената реалност и
носимите устройства, все още се
считат от мнозина за по-голямо
предизвикателство при внедряване,
основно заради ролята на човешкия
фактор и революционната новост
в начините за взаимодействие между хората и машините, които налагат. На практика обаче основната
цел на AR и VR очилата например е
драстично да улесни взаимодействието между оператори и оборудване в отдалечени локации, да
опрости и съкрати обучителния
процес при въвеждането на нова
система или технология в производството и така да спести ценно
време и средства.
Новите умни фабрики цялостно
трансформират подхода към работната сила, оптималното оползотворяване на потенциала й и нейната
безопасност. За целта се използват
комплексни комбинации от добавена
реалност, колаборативна роботика,
машинно зрение, роботизирана автоматизация на процеси и IoT платформи.
Една от иновациите с най-фундаментално значение за прехода към
цифрово производство от ново поколение, са дигиталните двойници –
компютърно генерирани виртуални
модели на физически компоненти,
машини или системи, които отразяват реалния им работен статус,
функционалност и възможности за
взаимодействие с други компоненти
или устройства. Чрез виртуалната
реплика физическият обект може не
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само да бъде конфигуриран, управляван и наблюдаван в реално време, но
и да му се прилагат различни функции за прогнозна поддръжка, моделиране и симулация на разнообразни
стандартни и извънредни практически сценарии без реален риск от повреждането му.
Новото поколение умни фабрики
се отличават и с отчетлив фокус
върху устойчивите решения – за
интелигентно управление на енергията, ресурсите, отпадъците и въглеродния отпечатък. За целта в тях
се интегрират множество различни
устройства, предназначени за мониторинг на работната, околната среда и микроклимата. С помощта на AI
алгоритми за машинно самообучение
непрекъснато се следят енергийните потребности на отделните системи, режимите им на работа и
тяхната консумация, като се елиминира работата „на празен ход“, както и тази със свръхмощност, когато такава не е необходима. Съвременните заводи вече са способни да
постигнат дори производство с нулеви загуби.
В модерните складови стопанства и логистични центрове интелигентните решения, като автоматизираните системи за съхранение
и извличане, мобилните роботи, самонасочващите се превозни средства, дроновете и др., спомагат за
икономии на един от най-ценните
ресурси при изпълнение на поръчки, а
именно времето.
Сред приложенията, които в
технологичен аспект се стремят да
постигнат абсолютно съвършенство чрез дигитализация, са визуалната инспекция, качественият контрол и проследимостта – с помощта
на усъвършенствани системи за машинно зрение, интелигентни сензори и софтуерни инструменти за анализ в реално време от най-ново поколение.
Други характерни белези на новите интелигентни фабрики са
възможностите за дигитализация на
целите вериги на доставките, монетизиране на данните, интеграция на
усъвършенствани аналитични инструменти, блокчейн технологии, квантови изчисления, невронни интерфейси и дори нанотехнологии в допълнение към вече традиционни решения като роботиката, изкуствения
интелект, адитивното производство и носимата електроника. В
резултат тези метасистеми са способни да се самодиагностицират,
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самоадаптират и автономно да изпълняват голяма част (и дори всички) от необходимите технологични
операции.

Технологични и пазарни
тенденции
Трансформацията на едно традиционно производствено съоръжение
в цифрова фабрика изисква сериозни капиталовложения за внедряването на интелигентни машини и оборудване, софтуерни платформи и IT
инфраструктура, усъвършенствани
средства за автоматизация, умни
полеви устройства, роботизирани
системи, комуникационни технологии от последно поколение и т. н.
Същевременно производствените
линии в модерната индустрия стават все по-гъвкави, динамични и интелигентни. Ето защо към технологиите и оборудването, които се интегрират в тях, се поставят повисоки от всякога изисквания за скорост, прецизност и възможност за
адаптивно управление, самообучение, динамично регулиране и преконфигуриране в реално време спрямо
често изменящи се изисквания.
Глобалният пазар на решения за
интелигентните фабрики е на стойност близо 300 млрд. щатски долара в края на 2021 г. и се очаква да
надвиши 514 млрд. долара до
2027 г. Технологични платформи
като IIoT, Industry 4.0 и Big Data завинаги трансформират начина, по
който промишлените системи функционират. Маркетолозите отличават няколко водещи тенденции при
Internet of Things решенията за умни
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заводи от ново поколение, включително: фокус върху безопасността
на персонала, трансформация на
бизнес моделите, нов подход към
ресурсното планиране, подобрена
прозрачност, консолидиране на физическата и дигиталната реалност,
комбиниране на 3D печата и IoT
технологиите, нови приложения в
сферата на превантивната диагностика, а също и фокус върху киберсигурността и поверителността
да данните.
Други ключови тенденции, които
очертават посоката на развитие на
интелигентните фабрики през следващите години, са: налагане на т.
нар. „human-centered“ (ориентиран
към човека) подход в проектирането,
идентифициране на свързаността
като критична характеристика на
цифровото производство, предлагане на все повече специализирани приложения по бизнес модела „as-aservice“ (като услуга), както и истинска революция в програмирането
чрез т. нар. low-code и no-code интерфейси.
Най-голям дял от глобалния пазар
на технологии за интелигентни фабрики до 2027 г. ще притежава сегментът на индустриалните сензори, сочат актуалните маркетингови проучвания. Тази прогноза се базира на масовото възприемане на
принципите на Industry 4.0 и IIoT във
все повече промишлени производства от различни отрасли, както и
на нарастващия пазар на безжични
сензорни технологии. Превантивната поддръжка – водещо приложение
на новата генерация интелигентни
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сензори, предстои допълнително да
разшири възможностите си благодарение на подобрените решения за
събиране и обмен на данни и изготвяне на прецизни и детайлни прогнози за поведението на производственото оборудване при различни практически сценарии.
Все по-популярни в умните заводи
стават и облачните услуги и т. нар.
„cloud-ready“ продукти и приложения
(с готовност за използване в облачна среда). Индустриалните предприятия демонстрират устойчива тенденция да трансформират IT инфраструктурите си съгласно принципите на новата дигитална реалност и
да осъществяват преход към облакцентрична архитектура. Последното поколение мобилни мрежи (5G)
допълнително ускорява този процес.
Нараства популярността и на хибридните облачни решения – комбинация от локална инфраструктура, частни и публични облачни услуги. Логично, все по-търсени стават и специализираните решения за киберсигурност на дигитални производствени активи.

Нови приложения и
предизвикателства
Все повече приложения новата
концепция за интелигентни фабрики намира в автомобилостроенето,
хранително-вкусовата, бутилиращата, опаковъчната, химическата и
фармацевтичната промишленост,
полупроводниковата, нефтено-газо-
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вата, минната и минералната индустрия, металодобива, металообработката, машиностроенето, космическия сектор, отбраната и др.
Сред интересните феномени,
свързани с повсеместната цифровизация в индустрията, е и възникването на т. нар. дигитална lean методология. Аналогично на традиционната lean философия, която проповядва максимално пестене на ресурси,
новата версия на концепцията се
възползва от още по-ефективните и
функционални дигитални инструменти, които осигуряват още по-точна,
изчерпателна и навременна информация за технологичните процеси във
фабриката.
Напредъкът в сферата на изкуствения интелект и машинното
самообучение се очаква да доведе до
своеобразен бум и на хибридните
работни места, базирани на т. нар.
добавена интелигентност – комбинация от когнитивните способности на хората и машините. Първите си приложения тази технология
намира в автомобилната, хранително-вкусовата и фармацевтичната
индустрия. Все по-популярна става
и концепцията за разпределено производство, базирана на отдалечено
използване на глобалното ноу-хау на
дадена компания с възможност за диверсифициране на мрежата от доставчици и производство на части
на местно ниво. Основен неин компонент е 3D печатът. Друга интересна група от приложения (заедно

с машинното зрение) тази технология намира в хранително-вкусовата
промишленост, където освен за опаковки, методът може да бъде използван и за производство на самите
хранителни изделия.
В умните фабрики редица параметри като температура, налягане,
дебит, ниво и др. трябва да бъдат
непрекъснато измервани с цел осигуряване на безпроблемното протичане на технологичните процеси. Водещо решение са безжичните сензорни мрежи, които в комбинация със
SCADA платформи и други интелигентни полеви устройства позволяват мониторинг и управление в реално време.
От критично значение за ефективната съвместна работа на различните устройства в производствената метасистема е тяхната
оперативна съвместимост. Разпределените системи за управление и
програмиеруемите логически контролери, ядро на съвременната процесна автоматизация, могат да
бъдат експлоатирани посредством
стандарта за отворена архитектура O-PAS, специализиран за „open
process automation“ (OPA) комуникация.
Именно оперативната съвместимост между информационните технологии (IT, ИТ) и оперативните технологии (OT) се посочва от пазарните анализатори като водещо предизвикателство при прилагането на
концепцията за интелигентните
фабрики в съвременното производство. Тези инфраструктурни системи поначало използват различни протоколи и архитектури, а работата
им в синергия е ключова за реализирането на функционална дигитална
екосистема с безпроблемен обмен на
данни между машините и другите
физически системи от различни производители. Все повече производители на оборудване за цифровото производство обаче се фокусират върху
това да предложат надеждни решения за това.
Очаква се обработката на данни
в модерните фабрики да става все
„по-хиперлокализирана“ с помощта
на периферните изчисления – посредством локални сървъри, компютри
или на ниво полево устройство (помпа, двигател, генератор и др.), вместо в централизирани центрове за
данни. Този подход позволява по-бърз
и надежден обмен на данни за технологичните процеси в реално време.
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Серия Simplified Motion на Festo
простотата на пневматиката среща
предимствата на електрическите
изпълнителни механизми
Въпреки че пневматиката е предпочитаното решение за приложения, изискващи опростени движения, технологията все повече и повече се сблъсква с
един дигитализиран свят. Тук е необходима актуална информация за състоянието на изпълнителния механизъм с
цел намаляване на времето за пускане в
експлоатация, давайки възможност за
разходно ефективно производство и
справяне с по-кратки жизнени цикли на
продуктите.
Нещо повече, дори пневматичните
изпълнителни механизми да са най-атрактивната технология що се отнася
до инвестиционни разходи, общите разходи за притежание също трябва да
бъдат взети предвид.
Диагностиката и големите масиви
от данни изискват безпроблемен поток
на информация от работния детайл
към контролера и облака. Традиционните пневматични системи се затрудняват с това предизвикателство, тъй
като сгъстеният въздух не може да
пренася данни. Отчитайки тези фактори, не е изненада, че конструкторите на
машини все повече гледат на електрическите задвижвания като на валидно
допълнение или дори алтернатива на
пневматиката.

Прости движения
Защо обаче преходът от пневматични към електрически изпълнителни механизми все още не се е реализирал? Предвид потребностите и тенденциите, би
трябвало трансформацията да се осъществява много по-бързо, отколкото в
действителност.
Това може да се обясни с еволюцията
при новата пневматична технология,
отговаряща на нови потребности с доказана технология. По-очевидното обяснение е, че повечето от сложните движения в машините вече се извършват
чрез електрически изпълнителни механизми, а простите движения чрез пневматика.
В тази област използваните електрически изпълнителни механизми имат
някои недостатъци всички те са прекалено скъпи и сложни за пускане в експлоатация. Докато една пневматична
система може да бъде пусната в действие с помощта на познания на средно
ниво и отвертка, то електрическите цилиндри изискват по-задълбочено обуче-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ние и ноу-хау. Festo отговори на търсенето на прости електрически изпълнителни механизми с новата серия
Simplified Motion.

Опростена инсталация
Серия Simplified Motion от Festo е не
само нова линия електрически изпълнителни механизми, но е проектирана изначално за опростен монтаж.
Основният компонент на серия
Simplified Motion, пусната на пазара през
септември 2019 г., е нов интегриран двигател с постоянно свързано задвижване,
наличен предварително инсталиран за
гама от механични изпълнителни механизми. Това дава възможност за ротационни и линейни движения с разнообразни
формати на изпълнителния механизъм.
Тази концепция не само редуцира инсталационното пространство, но и минимизира времето за монтаж и разходите в
производствените процеси.

Опростени профили на
движение
Сама по себе си една концепция за
механична инсталация не допринася за
преодоляване на разликата с пневматичната технология. Решаващият фактор
е функционалността. Затова, за да се
създаде реална алтернатива, е важно
фокусът да е върху понижаване на сложността на движението на изпълнителния механизъм от серия Simplified
Motion.
С пневматичен изпълнителен механизъм едно просто движение между две
дефинирани крайни позиции се осъществява чрез стопер или амортисьор и
невинаги е 100% възпроизводимо в рамките на цикъла. Серия Simplified Motion
внедрява фиксирано линейно ускорение и
забавяне с постоянна скорост, осигурявайки внимателно пружиниращо и
възпроизводимо движение.
Пневматичните механизми предлагат чудесната функционалност за превключване от динамично движение към
режим на натиск, без допълнителни разходи. При електрическите механизми
това може да се реализира само чрез
програмиране, но в новата серия този
проблем е решен интелигентно. Тук разстоянието, в което скоростта се контролира, може да се съкрати, привеждайки механизма в режим на натиск и движение с нулева необходимост от програмиране.
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Опростено функциониране
и управление
Концепцията за простотата на
пневматиката, съчетана с предимствата на електрическите изпълнителни механизми, се разширява до управляващия
елемент, комбинирайки пускане в експлоатация, без необходимост от софтуер, с
усъвършенствани опции за управление за
прости механизми Digital I/O и IO-Link.
Двигателят е оборудван само с два
стандартни конектора и не изисква софтуер или параметризация. Всички настройки могат да бъдат извършени директно на мотора с помощта на 3 бутона и лесно разбираемо LED меню; скоростта и силата за двете направления могат да бъдат зададени. Всички движения
могат да бъдат тествани в режим DemoMode директно на устройството. Това
дава възможност за много бързо конфигуриране на всички оси на машината.
Най-опростено, изпълнителните механизми се управляват чрез два дигитални изхода, подобни на 5/3-пътен пневматичен вентил, осигуряващи достъпен
монтаж. Те позволяват и засичане дали
крайните позиции са достигнати.
Най-интересната характеристика
обаче е IO-Link® функционалността, интегрирана като стандарт, с чиято помощ простите електрически изпълнителни механизми навлизат в света на
дигитализацията и Индустрия 4.0. Чрез
IO-Link всички параметри могат да
бъдат настроени дистанционно, копирани на множество твърди дискове или използвани като архив в случай на повреда
на изпълнителния механизъм.
В допълнение много процесни параметри, като изминато разстояние и
цикли, могат лесно да бъдат отчетени
и използвани за целите на прогнозна поддръжка или изпратени в облака.
С IO-Link управление е възможно спиране
на движението в определена позиция в средата на хода, елиминирайки нуждата от
механично спирателно устройство, както
при пневматичната технология. Това прави серия Simplified Motion още по-гъвкава.
Тъй като всички изпълнителни механизми от серията винаги поддържат и
Digital I/O, и IO-Link, е възможно да се използват предимствата и на двете опции,
например пускане в експлоатация с IO-Link
и управление с Digital I/O.

www.festo.bg
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От автоматизация
към хиперавтоматизация
и автономност
Хиперавтоматизацията е считана за следващия значим и голям технологичен скок в сферата на индустриалната автоматизация
Хиперавтоматизирането включва целенасочено и едновременно комбиниране и „натрупване“ на иновативни технологични решения и платформи за оптимизиране на дадена дейност
или задача
Ключови елементи на концепцията са роботизираната автоматизация на процесите (RPA),
изкуственият интелект, машинното самообучение, технологиите за обработка на естествен език (NLP), както и платформите за интелигентна обработка на документация (IDP)

К

огато описват модерната производствена реалност в контекста
на дигитализацията и четвъртата
промишлена революция, пазарните
анализатори използват една специфична реторика на префиксите, характерна за предаването на големи
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числови стойности в света на мерните единици. В своите доклади маркетолозите непрекъснато говорят
за мегатенденции, гигафабрики, ултрависоки скорости за пренос на данни, свръхефективност – термини,
добили толкова широка популярност
именно благодарение на тези (подобни на десетичните) представки за

двоични числа, използвани в цифровата техника и обмена на информация.
Причината навярно се крие в това,
че без „увеличителните“ префикси
езикът им вероятно би бил твърде
семпъл за мащабите на едно явление,
което качествено и количествено
фундаментално трансформира глобалната индустрия и задава изцяло
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нови стандарти за нейното по-нататъшно функциониране през идните години. Ето защо никак не ни
учудва фактът, че все по-често четем и слушаме за хиперавтоматизацията, считана за следващия значим и голям технологичен скок в
сферата на индустриалната автоматизация. И макар терминът сам по
себе си да говори за същността на
този феномен, нека първо да заложим
на официалното определение, което
експертите в областта формулират. Съгласно общоприетата дефиниция, хиперавтоматизация представлява комбинираното приложение на множество усъвършенствани
технологии в дадена организация с
цел постигане на цялостно автоматизиране и дигитална трансформация на процесите. На практика това
означава целенасочено и едновременно „натрупване“ на иновативни технологични решения и платформи за
автоматизиране на дадена дейност
или задача. В индустрията всичко
започва с въвеждането на т. нар.
роботизирана автоматизация на
процесите (RPA), базирана на човешкото поведение при изпълнението на
различни протоколни и повторяеми
задачи. Хиперавтоматизацията надгражда възможностите й с добавянето на изкуствен интелект, машинно самообучение, извличане на
знания от данни и процеси (data и
process mining) и други инструменти
за дигитализиране от последно поколение. В резултат се постига значително повишаване на производи-
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телността, надеждността и ефективността, без необходимост от
разширяване на човешкия капацитет, а напротив – с неговото свеждане до минимум. Популярната технологична изследователска и консултантска фирма Gartner определя хиперавтоматизацията като водещата технологична тенденция на изминалата 2021 г. и изчислява, че през
настоящата година глобалният й
пазар ще достигне близо 300 млрд.
щатски долара, а прогнозите са тези
стойности експоненциално да се увеличават до края на десетилетието.

Компоненти, предимства
и приложения
Най-общо, хиперавтоматизирането може да подпомогне промишлените предприятия в няколко аспекта:
подобрен процес по вземане на решения, оптимизация на ангажимента и
потенциала на работната сила, увеличаване на скоростта и динамиката на работа и възможност за комбиниране на конвенционалните средства за автоматизация с „low/no
code“ платформи (за разработка и
програмиране на различни приложения с помощта на опростени интерфейси и най-важното – без реално
писане на код). Последната тенденция набира широка популярност в
света на мобилните приложения, а
напоследък – и в промишлената роботика.
Ключов компонент на хиперавтоматизацията, както споменахме, е
RPA. Това е специализирана софтуер-
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на технология за автоматизиране на
повторяеми задачи в бизнес процесите. Тя е приложима в различни практически сценарии като снабдяване,
ценообразуване, фактуриране, офериране, въвеждане на данни и поддръжка и отстраняване на проблеми
в бизнес системите. За целта се
използват RPA ботове, които взаимодействат със системата или приложението по същия начин, по който
биха го правили хора, но много побързо, организирано, прецизно и надеждно.
Други важни елементи на концепцията са изкуственият интелект,
машинното самообучение, технологиите за обработка на естествен
език (NLP), както и платформите за
интелигентна обработка на документация (IDP). Последните представляват модерен вариант на познатата ни OCR технология за оптично разпознаване и разчитане на
символи. На практика те извършват
електронен превод на ръкописна или
напечатана информация в машинно
кодиран текст. Източник на информацията обикновено е сканиран документ или негова дигитална снимка. IDP технологията се оказва крайъгълен камък в дигитализацията на
процеси, тъй като обикновено е
първият и най-важен етап в нея, който автоматизира изключително
трудоемкото конвертиране на информацията от физически (книжни)
носители в електронен вид.
Хиперавтоматизацията е подходящата за всяка индустрия, тъй
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като е агностична към различни инструменти и платформи и често ги
комбинира. Тя се отличава с гъвкавостта да предоставя адаптивни решения, които отговарят на нуждите на конкретен бизнес или отрасъл,
стимулирайки дигиталната му
трансформация.
Чрез нея се постига хармонично и
интелигентно оркестриране на оперативните решения (машини, роботи, фърмуеър, софтуер, SCADA системи, човеко-машинни интерфейси и
интегрирани компютърни технологии) с информационните (инструменти и хардуер за събиране, съхранение
и обработка на данни, мрежови, IoT и
IIoT приложения и др.) в производствената екосистема. В резултат
е налице холистичен процес на взаимодействие между хора и машини с
цел постигане на максимална автономност.

Автономни и „Lights-out“
приложения
Основната разлика между автоматизирането и хиперавтоматизирането е в това, че първото се стреми да усъвършенства индивидуални
задачи, например чрез внедряване на
колаборативен робот вместо човек
на дадена работна станция, а второто – да оптимизира производствения процес чрез цялостен под-
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ход. Тук стигаме до логичната крайна цел на индустриалната автоматизация, а именно напълно автономното или „Lights-out“ производство –
без нужда от каквато и да било намеса на оператор. Редно е да внесем
смислово разграничаване и при термините „автоматичен“, „автоматизиран“ и „автономен“. Докато първите два предполагат статични, предварително програмирани, стриктно
ограничени и едномерни дейности,
управлявани от човека, то последният изключва необходимостта от
човешко участие в тях. С помощта
на технологии като IIoT, изкуствен
интелект, машинно самообучение и
аналитични инструменти за обработка на данни автономните системи осигуряват все по-голяма добавена стойност в съвременната индустрия, като самостоятелно адаптират и оптимизират технологичните процеси „в движение“ – в реално
време и в точката на тяхното протичане. С помощта на периферните
платформи изчислителната мощ,
необходима за тази цел, „излиза“ от
центровете за данни и се локализира в периферията на индустриалните мрежи, в близост до реалните
машини и оборудване.
Само за едно десетилетие концепцията за „Lights-out“ производство (в
превод – „на тъмно“ или „с изключено

осветление“ поради елиминираната
необходимост от присъствието на
хора) се превърна от футуристична
идея в реална оперативна стратегия,
а първите истински изцяло автономни фабрики по света вече са факт.
Наред с това непрекъснато расте
пазарът и на автономните роботизирани системи, включително дронове, които могат да бъдат програмирани да изпълняват различни задачи
с минимално или нулево човешко участие. Продуктите в този сегмент
варират в широки граници по своите размери, функционалност, мобилност, сръчност, бързина и прецизност, степен на изкуствен интелект и автономност и, разбира се,
цена. Това разнообразие и възможността им непрекъснато да изучават
средата си и да вземат самостоятелни решения им позволява да покрият изключително широк кръг от
практически приложения не само в
модерните фабрики (например за
монтажни и pick-and-place операции),
но и във високотехнологичните складове, логистични и дистрибуционни
центрове. Различни социоикономически фактори, включително пандемията, допълнително стимулират
тази тенденция.
В прехода към изцяло автономни
фабрики и складове съществена роля
изпълняват последното поколение ко-
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муникационни мрежи (5G), които допринасят за все понадеждна мобилност и свързаност на оборудването.
Ключово е значението и на IoT технологиите, които
свързват цяла плеяда от устройства – сензори, носима
електроника, интелигентни машини и системи – в единна платформа с цел повишена ефективност, точност,
производителност и рентабилност на операциите. IoT
осигурява подобрена прозрачност на дейностите в интелигентните заводи, складови и логистични центрове
чрез централизирано управление и мониторинг, инвентаризация и проследимост на активите посредством
огромни обеми от данни от множество крайни устройства.
Автономните роботи се превръщат в ключов компонент от веригите на доставките на бъдещето и допринасят за значително редуциране на дългосрочните разходи, оптимално оползотворяване на потенциала на работната сила, повишаване на производителността, подобряване на безопасността, улесняване на инвентаризацията и ускоряване на процеса по изпълнение на поръчки
и доставки, а също и автоматизиране на тривиални
задачи като намиране, сортиране, разпределяне и транспортиране на складови единици. Наред с автономните
роботи, самоуправляващите се робокари и самонасочващите се превозни средства, базирани на радиочестотни технологии, LiDAR, скенери, Bluetooth устройства за
проследяване, 3D камери за машинно зрение и умни сензори за навигация, все по-популярни в дигиталните фабрики и складове стават и носимите електронни устройства (включително и тези с добавена и виртуална реалност) – смарт очила, гривни и т. н.
Едновременно с развитието на технологиите и оборудването в производството и складовата дейност
еволюира и самата работна среда. Появява се концепцията за интелигентни работни пространства – физически места, оборудвани със свързани сензори, които осигуряват допълнителна функционалност и непрекъснат
поток от данни за работата на различни интегрирани
в обекта автоматизирани системи. Умните работни
станции позволяват отдалечен мониторинг и управление на различни задачи, прогнозна поддръжка и автономно изпълнение на задачи дори при физическа липса на
оператор в тях.

рат различни технологични процеси и работни потоци
именно там, където е необходимо. „Low/no-code“ програмирането намира все повече приложения в разработката на специализирани и персонализирани апликации за
управление на различни заводски дейности, монтажни
операции и др.
От гледна точка на хиперавтоматизацията и автономността е интересно да разгледаме и тенденциите в технологиите за индустриална комуникация,
които опосредстват този холистичен подход към оптимизация. За да направи възможна реализацията на
истински конвергентни и оперативно съвместими
мрежи, които могат едновременно да обработват
критични и некритични данни от приложения в индустриална среда, специализирана работна група в сферата на т. нар. чувствителни към времето мрежи
(Time-sensitive Networking ,TSN), част от комитета по
стандарта IEEE 802.1, дефинира набор от спецификации за детерминирано предаване на данни чрез конвенционални Ethernet мрежи. Като съвкупност от стандарти, концепцията за чувствителна към времето
мрежа работи по-скоро като „кутия с инструменти“,
отколкото като решение от типа „всичко в едно“.
Потребителите избират и комбинират различни функции в зависимост от специфичните потребности и
цели на крайното приложение.
В контекста на TSN технологиите е редно да споменем и OPC Unified Architecture (OPC UA) – междуплатформения стандарт IEC62541 с отворен код за обмен на
данни от сензори към облачни приложения. Заедно тези
две концепции обещават генерално да улеснят процесите по автоматизация и хиперавтоматизация посред-

Технологични иновации
Нарастващата популярност на т. нар. „low/no-code“
платформи за разработка на софтуерни приложения и
програмиране се дължи на това, че прави тези дейности
достъпни практически за всеки служител на дадено индустриално предприятие, а не само за програмистите
със специална квалификация. Така персоналът на всяко
ниво на организацията може лесно да създава работещи
решения за конкретни предизвикателства от неговата
сфера, без да е необходимо да делегира тази задача на
външни експерти. Тази тенденция прави възможно разработването на приложения за различни устройства,
включително смартфони, таблети и браузър-базирани
клиенти на декстоп конфигурации. Вместо писане на код
се използват опростени и удобни графични интерфейси
с предефинирани функционални блокове, чиято селекция
и комбиниране най-често става чрез „drag-and-drop“ опции (за влачене и пускане) с мишка или пръст. Този визуален подход към софтуерната разработка я прави по-интуитивна, лесна и бърза, а в резултат може гъвкаво,
прецизно и цялостно да се автоматизират и оптимизи-
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ством Industry 4.0 и IIoT решения,
правейки ги по-прозрачни и с повече
добавена стойност от всякога.
Сред тенденциите в технологиите за индустриална комуникация е и
Single Pair Ethernet (SPE) технологията – пренос на данни посредством
Ethernet чрез единична двойка медни
проводници. Постепенно SPE се превръща във водещ стандарт при конекторите за мрежова инфраструктура в контекста на цифровата
трансформация. Всички тези технологии формират основата за интегрирана мрежа от сензори през машините и системите от по-високо ниво
чак до облачните платформи.
Същевременно нарастващото
търсене на по-мащабируеми, бързи,
надеждни и оперативно съвместими
комуникационни протоколи се налага като ключов движещ фактор за
развитие на пазара на решения за индустриална комуникация. Интегрирането на цифрови двойници в мониторинга на интелигентните производствени операции се очаква допълнително да стимулира ръста в приложенията на решенията в този сегмент. Друг важен двигател е M2M
(machine-to-machine) свързаността,
която доказва своята ключова значимост за хиперавтоматизираните
фабрики на бъдещето. Индустриалният Ethernet продължава да е водещ
стандарт в промишлената комуникация, но безжичната свързаност
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постепенно набира популярност във
всички етапи на жизнения цикъл на
продукта – от прототипирането до
складовите операции и дистрибуцията. Посредством консолидирането
на Industry 4.0 технологии като IoT и
LPWAN (Low Power WAN), ръстът в
този сегмент се очаква да се запази
устойчив и през следващите години.
5G мрежите – ключова комуникационна технология за изграждането
на интелигентни фабрики, складове
и логистични центрове, позволява на
съвременните индустриални компании оптимално да използват потенциала на технологии като IoT, изкуствения интелект и добавената
реалност. Ниската латентност и
отличната надеждност на петото
поколение мобилни мрежи гарантират оптимална поддръжка на критични приложения, а високата честотна лента и плътността на
връзката осигуряват необходимата
повсеместна свързаност.
Сред сегментите, при които се
наблюдават значителни подобрения,
е и радиочестотната комуникация,
която технологично съзрява, осигурява опростени и по-надеждни връзки с
програмируеми контролери за индустриална автоматизация, а цената
й непрекъснато се понижава. Водещи
тенденции в тази сфера са биометричните технологии за сигурност и
идентификация, безконтактното
удостоверяване и др.

Впечатляващи иновации се наблюдават и в областта на машинното
зрение, което в хиперавтоматизираната производствена реалност е подостъпно и функционално от всякога. Кръгът му на приложение непрекъснато се разширява от електрониката и автомобилостроенето до
отрасли като фармацевтичната и
медицинската индустрия, видеонаблюдението, ХВП и роботиката. Различни „подривни“ (disruptive) технологии като IoT, изкуствения интелект,
машинното самообучение и дълбокото обучение правят възможна непостигана досега ефективност, точност и надеждност при събирането
на данни за визуална инспекция, контрол на качеството и навигация на
автономни и роботизирани системи.
Високопроизводителните и интелигентни индустриални камери и скенери от ново поколение с IoT функционалност подпомагат хиперавтоматизацията не само на модерните
дигитални заводи, но и на умните
складове и логистични центрове.
Новости като мулти- и хиперспектралното изобразяване намират приложения в роботизираното сортиране и pick-and-place операциите, в умни
системи за машинно зрение в хранително-вкусовата промишленост (за
храни със сходен цвят) и манипулиране с материали, чийто състав не е
пряко свързан с цвета, при рециклирането на пластмаси например.
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Вече 27 години доставяме измервателни
решения за ниво и нивосигнализиране на
световния лидер VEGA Германия
Глoбaл-Tecт е oфициaлeн пpeдcтaвитeл за България нa фиpмa VЕGА - Германия - световно известен лидер в производството на прибори за ниво, нивосигнализиране и налягане. VЕGА е позната
с иновативната си технология при разработване на решения, целящи да предоставят на потребителя продукти с
отлични характеристики, опростен дизайн, лесни за монтаж и работа, гарантиращи максимална сигурност и надеждност.

Технологичната еволюция
Нивомерите на фирма VЕGА са промишлени прибори, които измерват контактно и безконтактно нивото на запалване на бункери, силози и резервоари
с течности и насипни материали. Ниво
сигнализаторите, от друга страна, сигнализират при достигането на критичните нива. В зависимост от принципа на
измерване приборите могат да бъдат
радарни, вълновидни радарни, ултразвукови, капацитивни, хидростатични и др.
Допреди 15-ина години единствената
технология, която VEGA използваше за
измерване на ниво, беше ултразвуковата. След това постепенно навлезе вълновидната радарна технология, която с
течение на времето бе изместена от понадеждната безконтактна радарна технология. През последните години принципът на измерване с радарни нивомери
отбелязва значително по-бързо развитие
в сравнение с другите принципи на измерване. Радарната технология намира
приложение при всякакви условия на работа, в т.ч. силни замърсявания, екст-
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ремни температури, високи налягания,
и се характеризира с по-висока точност
и конкурентни цени. През последните 5
- 6 години навлезе и 80 GHz технология,
която позволява използването на компактни антенни системи с тесни диаграми на излъчване до 3 градуса. Сензорите с честота 80 GHz са разработени
специално за високите изисквания на
сфери като водния сектор и пречиствателните станции. Благодарение на отличното фокусиране на радарния лъч се
извършват надеждни измервания, независимо от температурните условия или
наслояванията по сензора.

Широко приложение във
всички промишлени сфери
Глобал-Тест има сериозни позиции и се
ползва като одобрен доставчик на прибори VЕGА за едни от най-големите компании на промишлеността у нас. Разбира се, радарните нивомери, както и вибрационните нивосигнализатори, имат
най-голям дял като приложение в почти
всички сфери на тежката промишленост
в България. Такива са циментовата,
минната, химическата промишленост,
водният сектор, пречиствателните
станции, ХВП, зърнохранилищата, строителният сектор, енергетиката, хартиената промишленост. При пречиствателните станции се използват предимно трансмитери за налягане и капацитивни нивомери. Все още слабо застъпени сектори у нас по отношение на
приборите на VEGA са ХВП и фармацевтичната индустрия. Причината е, че
технологичните линии за тези сектори
се доставят с необходимото оборудване.
Въпреки това, сериозно присъствие на
капацитивни нивосигнализатори и радарни нивомери на VEGA има в зърнохра-
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нилищата, рафинериите за олио, шоколадовите фабрики, фабриките за кафе.

Новите решения
Надеждите ни за по-широко приложение са свързани с новите решения, които VEGA разработи за нуждите на фармацията, ХВП и пречиствателните
станции. Това са прибори с изцяло нов
дизайн, компактни и функционални. Те
съчетават предимствата на доказалата се радарна технология с високо качество, хигиенно изпълнение и изключителна надеждност на измервателните резултати. Предимство е и значително поконкурентната им цена.
Едно от последните нововъведения на
компанията е серията радарни нивомери VEGAPULS 6X с универсално приложение за течности и насипни материали.
Приборите от тази серия могат да се
използват при всякакви температури и
условия и комбинират най-доброто от
предишните 80 GHz, 26 GHz и 6 GHz сензори в едно устройство. Възможността
за предварителното им конфигуриране
ги прави готови за употреба веднага и
подходящи за всяко едно приложение.
Приборите имат Bluetooth за извършване на безжична настройка чрез приложението VEGA Tools App.

ГЛОБАЛ-ТЕСТ EООД, 1700 София
ул. "Проф. Георги Брадистилов" №4
ет.2, офис 2.1
www.global-test.eu
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Предизвикателствата ни карат да се
адаптираме и да постигаме повече
Крум Павлов, управител на ЛогиСофт, пред сп. Инженеринг ревю
Тази година ЛогиСофт има 25-годишен юбилей.
Бихте ли споделили с нашите читатели с кои постижения на компанията през изминалия четвърт
век се гордеете най-много?
Много са нещата, с които се гордея. През годините, за да се
развива, и понякога дори да оцелява, фирмата е преминавала
през проекти в противоположни браншове. И това са големи и
предизвикателни проекти, покриващи буквално управлението
на цели фабрики.
Как да не съм горд, когато сме успявали да победим световни лидери и то на "техен терен", в тяхната сфера на автоматизация. С който и бранш да сме се захванали, винаги сме успявали да предложим уникална работеща система, надхвърляща параметрите на съществуващата и дори очакванията на
клиентите. Не бих могъл да изредя всички наши проекти – поводи за гордост, но мога да се похваля, че решенията ни работят успешно и безпроблемно по цял свят. Тази наша гъвкавост ни помогна страшно много по време на пандемичната
криза и да излезем от нея по-силни от всякога. В началото бях
много горд с "най-високия" контролер, монтиран на контейнерен кран на Пристанище Варна. Оттогава обаче изминаха толкова много години, а ние покорихме още толкова много височини. Не мисля, че в света са много фирмите като ЛогиСофт,
които са реализирали цялостни решения за управление на фабрики за производство на шоколад, кафе, керемиди и много други.

С какво превъзхождате своите конкуренти и кои
бяха най-предизвикателните проекти в областта на логистичната автоматизация?
Много интересни и динамични са последните 5 години, както за света така и за нас в частност. Със своя уникален PLC
софтуер, базиран на хардуер на Siemens, фирмата реализира
модерни логистични проекти по цял свят, като партньор на
бързо развиващата се немска компания Gebhardt
Foerdertechnik. И точно когато бяхме на този логистичен връх
с реализирани повече от 30 проекта в над 20 различни държави,
границите се затвориха. С обичайната си адаптивност и гъвкавост, фирмата успя бързо да сe преориентира, така че да
оцелее в създалата се ситуация с нови цялостни решения.

Една от посоките на развитие на ЛогиСофт е
изграждане на цялостни системи до ключ в куриерския бизнес и онлайн търговията. Разкажете
повече за това.
Пандемията размести много пластове и затвори много възможности, но отвори други. Наложи се да излезем от комфортната си зона и да си докажем, че можем много повече. Да се
убедим, че мечтите нямат таван! В новата ситуация се наложи да мислим за мащабен бизнес и то в границите на България и за първи път да излезем от полето на чистата PLC автоматизация.
Благодарение на нашите нови партньори Kyowa, България,
и Industrial Software, които в този труден момент ни подадоха ръка навлязохме в новия за нас куриерски бизнес. Наш клиент станаха DPD/Спиди, България, на които сме изключително благодарни за доверието, което ни гласуваха по пътя им за
цялостна модернизация. За нас решенията за високоскоростно управление на колетни пратки беше изцяло нов бранш. Създадохме нов развоен център във фирмата и разработихме нашия нов продукт там. Вместо отделни подсистеми за претегляне, измерване, идентификация и управление на колетни пратки, реализирахме само една-единствена система за тази цел.
Няма нищо по-добро от само един модул за дистанционна поддръжка и един-единствен телефон за връзка при проблем. С уникалния ни софтуер за управление на поток от разнородни прат-
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ки създадохме финансово конкурентно решение, надхвърлящо
техническите възможности на стандартните такива.
Сега в нашите конвейерни решения залагаме най-добрите
елементи, с които сме се срещали в дългогодишната си практика. Разбира се, в основата е алгоритъмът на цялостното
управление, разработван повече от 37 години. Времето за конфигуриране на управляващ софтуер за всеки конкретен проект
е минимално. Цикълът на програмата е много кратък, времето за интеграция на практика е нула. Системата се изгражда
и веднага след пускане на захранването, тя вече работи. Имаме системи, пуснати изцяло от дистанция. Най-значимата от
тях е Националната библиотека на Израел, в гр. Йерсуалим,
като подизпълнители на израелската фирма Transtech. В момента са в ход множество проекти в Германия, Франция, Италия, Израел и др. както с Gebhardt Fоеrdertechnik, така и с тяхната дъщерна компания next intralogistics.

Споделете повече за опита си във внедряването
на иновации и как те допринасят за успеха на клиентите Ви.
Брилянтната софтуерна архитектура и стил на програмиране на фирмата стоят в основата на всички наши решения и ги правят работещи, независимо от бранша. Винаги се
стремим да залагаме последно поколение иновативна техника. Много по-лесно е в близък план да заложим на опита със
стара и сигурно проверена апаратура, но стратегически погледнато това е грешният подход. Това не е нашият стил на
работа. Дори и сега винаги се стремим да прелистим следващата страница на каталога, за да вземем новото, да напишем различния софтуер, за да отговорим на нуждите на клиента и да се движим, както обичам да казвам, "на гребена на
иновативната вълна".
Много интересна иновация представлява нашата нова конвейерна система – брилянтно изпипана до последния детайл и
базирана на най-добрите технически средства в тази сфера.
Тя е изключително конкурентна по цена на много западни решения. Стои в основата на новите ни високоскоростни сортери за средни и малки пратки. Съвсем отскоро разширихме нашата структура и с отдели "Механика" и "Роботика".
В заключение искам да кажа, че след четвърт век интензивна работа, предлагаме надеждни решения, не само в чистата
фабрична и интралогистичната автоматизация, но и за наймодерни производствено-логистични комплекси. Ние сами или
с наши подходящи партньори можем да реализираме до ключ
всеки ваш автоматизиран проект в индустриалната и интралогистична автоматизация. Ще се радваме да се срещнем с
нови потенциални клиенти и да доразвием заедно техните идеи.
Вие искате да автоматизирате машина, линия, завод или склад
– сигурни сме, че ще можем да направим това най-добре заедно!
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Възходът
на роботите
Роботите днес са по-бързи, по-сръчни, разходите за изработката им са по-ниски и те работят много по-колаборативно и интуитивно съвместно с операторите, отколкото моделите, произведени преди 10 или дори преди 5 години
Интелигентните фабрики преобръщат представата за традиционната производствена
линия, а роботите и автоматизацията са се превърнали в норма за хранително-вкусовата,
текстилната и пластмасовата индустрия
Тъй като фактори като пандемията от COVID-19, недостигът на работна ръка и стремежът
за намаляване на въглеродния отпечатък оказват значително влияние върху способността
на работниците да изпълняват задачи, се очаква възходът на индустриалните роботи да
продължи и през следващите 10 години

Р

азвитието на технологиите е
до голяма степен итеративен процес, при който проектантските екипи надграждат постигнатото в миналото с цел да подобрят функционалността и ефективността на
един продукт и/или да понижат разходите за производството му. Сферата на роботиката не е изключение
– роботите днес са по-бързи, посръчни, разходите за изработката
им са по-ниски и те работят много
по-колаборативно и интуитивно
съвместно с операторите, отколкото моделите, произведени преди 10
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или дори преди 5 години. Затова наистина не е изненадващо, че много от
промишлените производители клонят към засилване на присъствието
на роботи в заводите си. Предвид на
пръв поглед безграничните ползи,
които носи инвестицията в индустриални роботи, е логично преходът
от чисто човешка работна сила към
такава, подпомагана от роботи, да
продължи още дълго.

Последни пазарни
тенденции
Въпреки пандемията Международната федерация по роботика (IFR)
отчита ръст на инсталациите на

роботи през 2020 г. – общо
383 545. Това представлява ръст
от 0,5% и превръща 2020 г. в третата най-успешна година за роботиката досега, следвайки 2018 и
2017 г. Спадът от 10% на инсталациите през 2019 г. отразява трудния период за двата основни индустриални сектора, разчитащи на роботи – автомобилостроенето и
производството на електрическо и
електронно оборудване, както и
търговския конфликт между Китай
и САЩ. През 2020 г. основната движеща сила за регистрирания ръст е
електронната индустрия (29% от
инсталациите; +6 процентни пунк-
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та), която задминава автомобилостроенето (21% от инсталациите; 6 пп) като най-големия потребител
на индустриални роботи. Следват
металообработващата промишленост и машиностроенето (11%; -1 пп),
които водят пред производството
на пластмаси и химични продукти
(5%) и на храни и напитки (3%). От IFR
отбелязват, че за 22% от роботите
няма информация в кой индустриален
сектор са инсталирани.
През 2020 г. оперативният резерв от индустриални роботи наброява 3 014 879 единици (+10%). От
2010 г. търсенето на индустриални
роботи нараства значително поради продължаващата тенденция за
автоматизация, както и поради непрекъснато появяващите се технологични иновации в областта. От
2015 до 2020 г. годишните инсталации се увеличават с 9% средно на
година. Между 2005 и 2008 г. средногодишно са продавани около
115 000 робота, преди глобалната
икономическа и финансова криза да
доведе до спад до само 60 000 единици през 2009 г. През 2010 г. инвестициите нарастват и водят до
инсталирането на 120 000 индустриални робота. До 2015 г. годишните инсталации стават над двойно
повече – 254 000 единици. През
2016 г. се преминава границата от
300 000 инсталации на година, а
през 2017 г. броят им скача до почти 400 000 единици. Границата от
400 000 инсталации на година е
прескочена за първи път през 2018 г.
Азия е най-големият пазар на индустриални роботи в света. През
2020 г. са инсталирани 266 452
единици, със 7% повече от 249 598
единици през 2019 г. От 2015 до
2020 г. годишните инсталации на
роботи нарастват средно с 11%
всяка година. Картината е нехомо-
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генна на трите най-големи азиатски пазара – инсталациите в Китай
нарастват съществено (168 377
единици; +20%), докато пазарите в
Япония (38 653 единици; -23%) и
Южна Корея (30 506 единици; -7%)
изпитват затруднения. Инсталациите на роботи във втория по-големина пазар, Европа, спадат с 8% до
67 000 единици, като това е втора
поредна година на спад след отчетения пик от 75 560 единици през
2018 г. Независимо от това, средногодишният ръст от 2015 до
2020 г. е 6%. Броят на инсталациите в Германия, най-големият европейски пазар, се запазва почти постояннен – 22 302 единици, докато при
втория – Италия (8525 единици; 23%), и третия най-голям европейски пазар – Франция (5368 единици; 20%), спадът е значителен. И двете
държави са силно засегнати от пандемията от COVID-19 и въвеждат
продължителни ограничителни мерки през първата половина на 2020 г,
които сериозно възпрепятстват
икономиките им.
През 2020 г. средната плътност
на роботите в производствената
промишленост е 126 робота на
10 000 служители. Движена от големия брой инсталации през последните години, средната плътност
на роботите в Азия нараства с годишен темп на растеж от 18% от
2015 г. до 134 единици на 10 000
служители през 2020 г. В Европа
плътността на роботите нараства
с темп на растеж от само 6% от
2015 г. и е 123 единици на 10 000
служители през 2020 г. В Северна и
Южна Америка стойността е 111
робота (+11%) на 10 000 служители
(+9% годишен темп на растеж от
2015 г.).
Според прогнозите на IFR бумът
след кризата в инсталациите на

роботи ще отшуми в световен мащаб до края на 2022 г. Експертите
очакват едноцифрен годишен темп
на растеж между 2021 и 2024 г. Границата от 500 000 инсталирани
робота на година се очаква да бъде
достигната през 2024 г. Прогнозира се, че пазарът в Северна Америка
ще става малко по-силен, регистрирайки среден ръст от 10% всяка година. Очакванията за ръста в Европа са малко по-ниски, като според
прогнозите Централна и Източна
Европа ще се представят по-силно
от Западна Европа. Азиатският пазар ще запази лидерската си позиция.

Еволюцията на роботите
За да добием представа колко
далеч са стигнали индустриалните
роботи и докъде могат да стигнат
в бъдеще, трябва да имаме ясна представа за произхода на технологията.
Идеята за роботизирано спомагателно устройство, подпомагащо
изпълнението на или изпълняващо
самостоятелно задачи съществува
отдавна, но едва през 1959 г. прототипът Unimate #001 – 1225-килограмов метален манипулатор, прикрепен към стоманен барабан, започва да работи редом със служители в
леярския завод на General Motors в Ню
Джърси. След по-малко от 5 години
серията Unimate 1900 се превръща в
първото масово произвеждано оборудване за автоматизация, като в
експлоатация вече са 450 манипулатора. За някои 5 години между етапа на прототипиране и масовото
производство може да изглеждат
много, но е важно да се отбележи, че
индустриалните роботи невинаги са
били толкова лесни за продажба, колкото са днес.
Двадесет години след патентоването на Unimate, 1980-те години бележат ера на масово производство
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на разнообразие от роботизирано
оборудване, като ежемесечно на пазара се появяват нови решения. В
тези ранни години повечето от индустриалните роботи са „заети“ с
прости задачи като манипулиране
със и транспортиране на стоки. Днес
те вече се използват за изпълнението на сложни задачи, изискващи високо ниво на прецизност, и в много
случаи работят съвместно със служители в интелигентни фабрики по
цял свят.

Революцията на
роботите
Докато мнозина отдавна очакват
революцията на роботите (период,
белязан от ненадмината производителност и безпроблемна масова интеграция на роботи във всички производствени сектори), други са притеснени от изземването от страна на индустриалните роботи на
предвидени за хора работни позиции.
След много години на значителен
напредък в технологията, е трудно
да се оспори твърдението, че този
преходен период вече не е започнал.
Проучване, публикувано от Gartner,
една от водещите консултантски
компании в света, констатира, че
близо 35% от професиите ще бъдат
автоматизирани до 2025 г. или чрез
роботи, или чрез усъвършенстван
софтуер. Едно проучване само по
себе си не е неоспорим индикатор,
но други изследвания също подкрепят
резултатите на Gartner.
Често се твърди, че роботите
няма да изместят хората от работ-
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ните им места. Много от използваните днес индустриални роботи са
проектирани да работят съвместно
с хората в различна степен. Въпреки
че роботизираното оборудване извършва самостоятелно голяма част
от повтарящите се задачи (със скорост, която човек никога не би могъл
да достигне), операторите наблюдават роботите и изпълняват спомагателни задачи. Вместо изцяло да се
елиминират хората от уравнението,
подходът е да се интегрират колаборативни роботи в производствените процеси, като същевременно се
оползотворяват способността за
адаптация и опитът на служителите. Колаборативните роботи са във
фокуса на индустрията до такава
степен, че през 2013 г. са публикувани първите стандарти за безопасност за коботи. Тази стъпка може
да не изглежда толкова значима, но
тя всъщност потвърждава намерението на индустрията да продължи
да предоставя достатъчно възможности на хората в рамките на целия
спектър на трудовата заетост.

Водещи направления
Адаптируемостта винаги е била
основен принцип за успешните организации. Отчитайки несигурността,
пред която е изправен светът през
последните 2 – 3 години, не е имало
по-важен момент, в който този фактор да излезе на преден план. Дигиталната трансформация във всички
индустриални сектори продължава
да се разширява, създавайки още
възможности бизнесът да открие

ползите от цифровизираната работна среда. Това важи с особена сила за
производствената индустрия, където напредъкът на роботите проправя пътя към едно по-ефективно бъдеще.
С повишаването на интелигентността на роботите се увеличават
нивата им на ефективност, както и
броят на процесите, които се задават за изпълнение на всяка единица.
Много роботи, поддържащи изкуствен интелект, могат да заучават
процеси и задачи, докато ги изпълняват, същевременно събирайки данни
и подобрявайки действията си. Тези
интелигентни версии на роботи
могат дори да се самодиагностицират и при наличие на вътрешни проблеми да ги отстранят самостоятелно, без човешка намеса. Подобрените нива на изкуствен интелект
предоставят вълнуващ поглед към
бъдещето на производствените индустрии, обусловено от възможността за увеличаване на роботизираната работна ръка, която ще може
да функционира, да се обучава и да
решава проблеми точно както биха
го направили служителите.
Организации на всички нива започват да приоритизират въздействието на ежедневните си практики
върху околната среда и това се отразява на вида технологии, които
използват. Съвременните роботи се
създават с акцент върху околната
среда, тъй като компаниите се стремят да редуцират въглеродния си
отпечатък и същевременно да подобрят процесите си и да увеличат
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приходите си. Модерните роботи
могат да понижат общото потребление на ресурси, защото работата
им може да бъде много по-прецизна,
елиминирайки човешките грешки и
свързаната с отстраняването им
консумация на допълнително количество материал.
Макар автоматизацията да продължава да подобрява всички аспекти на производствения процес, повишаването на колаборацията човек – машина се очаква да се запази
като водеща тенденция и през следващите няколко години. Работата
на хора и роботи в споделено пространство осигурява по-голяма синергия при изпълнението на задачи,
като роботите се научават да реагират на движенията на хората в
реално време.
Това безопасно съвместно съществуване може да бъде реализирано
в среди, където служителят може да
трябва да подаде нови материали
към машината, да смени настройките й или да инспектира пускането
на нови системи. Комбиниран подход
дава възможност и за по-гъвкав производствен поток, като роботите
се заемат с изпълнението на монотонните, повторяеми задачи, а хо-
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рата предоставят необходимите
импровизации и изменения.
По-интелигентните роботи са и
по-безопасни за работещите около
тях хора. Те могат да засекат
присъствието на работниците и да
настроят ходовете си така, че да
предотвратят сблъсъци или други
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опасни взаимодействия.
Съвременните роботи не са еднакви – те се произвеждат с различни
конструкции и от различни материали, отговарящи в най-голяма степен
на изискванията на приложението
им. Инженерите преминават границите по отношение на това, което
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е налично понастоящем на пазара, за
да създадат оптимизирани модели,
които са по-малки, по-леки и по-гъвкави от предшествениците си. Тези
оптимизирани роботи се отличават
и с интегрирани интелигентни технологии, които предлагат лесно програмиране и настройка за взаимодействие с хора, Използването на помалко материал за изработката на
един робот допринася и за подобряване на общите производствени
разходи.
Интелигентните фабрики преобръщат представата за традиционната производствена линия, а роботите и автоматизацията са се
превърнали в норма за хранителновкусовата, текстилната и пластмасовата индустрия. Това е видимо във
всички области на производствения
процес – от използването на роботи за подреждане на печива върху
тави и поставянето на различни
хранителни продукти в опаковки до
следенето на определени цветни
нюанси като част от качествения
контрол в текстилната промишленост. С масовото внедряване на облачни решения и възможността за
дистанционно управление на процесите, традиционното производствено съоръжение скоро ще се превърне
в производствен хъб благодарение на
приноса на интуитивните роботи.
С очакваното ускорение на ръста
на роботизираната автоматизация
на процеси (RPA) през 2022 г. се прогнозира, че тя ще се превърне в една
от стандартните технологии за
бизнеса. RPA обикновено се внедрява
в сектори и бизнеси, които се характеризират с голям брой повтарящи
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се задачи. Добър пример е секторът
на здравеопазването. Много от болниците внедряват RPA, за да автоматизират процеси като управление
на наличностите, издаване на фактури и насрочване на часове, което
освобождава времето на служителите за изпълнението на по-важни задачи.
Сред най-големите ограничения
пред внедряването на роботи в производствените съоръжения на помалките компании са липсата на
опитни служители и високата първоначална инвестиция. Благодарение
обаче на засилващата се тенденция
за предлагането на всичко като услуга (*aaS) този проблем вече не
съществува. Сега компаниите могат
да се възползват от RPA чрез модели на роботизация като услуга (RaaS).
Тези базирани на абонаментен принцип модели често включват аналитични инструменти, мониторинг и
превантивна поддръжка, като същевременно предлагат широка гама от
ползи, например възможности за
бързо надграждане и непрекъсната
адаптация на платформите спрямо
настоящите потребности и изисквания.
Търсенето на автономни мобилни
роботи (AMR) нараства с изключителна скорост, водено от ръста на
електронната търговия, увеличаващото се ниво на автоматизация на
производството, недостига на работна ръка и масовото персонализиране на стоки. Всъщност, въпреки че
през 2017 г. пазарът на AMR (хардуер) е оценен само на 0,88 млрд. евро,
прогнозите са той да достигне 6,17
млрд. евро през 2022 г.

В допълнение се очаква AMR да
започнат да функционират все повече като мобилни IoT хъбове. Установено е, че само софтуерът за мобилни роботи ще допринесе с 2,64 млрд.
евро към пазарната стойност на
хардуера за AMR.
Освен че предлагат възможността да извършват широка гама от
задачи автономно, например сканиране на наличностите и измерване
на температурата в хладилни съоръжения, AMR могат да предоставят
и данни в реално време. Тази информация може да спомогне за оптимизиране на дейностите и повишаване
на ефективността, производителността и приходите на компаниите.
Продължаващата тенденция за
навлизането на коботите в работните пространства в цял свят показва как индустрии като логистиката, производството, електронната търговия и дори здравният сектор внедряват вече второ или дори
трето поколение роботи. Това обаче води до едно от основните предизвикателства в съвременната
роботика – липсата на оперативна
съвместимост. Ако не се обърне
внимание на този въпрос, може да се
стигне до понижаване на производителността на предприятието или
дори спиране на дейността му, тъй
като някои от роботите ще започнат да пречат или взаимно да смущават функционирането си.
През последните 10 години
светът стана свидетел на нарастващото търсене на роботи във
всички индустриални сектори. Тъй
като фактори като пандемията от
COVID-19, недостигът на работна
ръка и стремежът за намаляване на
въглеродния отпечатък оказват значително влияние върху способността на работниците да изпълняват
задачи, се очаква възходът на индустриалните роботи да продължи и
през следващите 10 години.
Тъй като роботите стават все
по-интелигентни с помощта на технологии като изкуствен интелект,
машинно самообучение и IoT, индустриите, които внедряват роботи,
също „поумняват“ – това са например производствените предприятия,
складовете и дистрибуционните
центрове. Благодарение на това, че
все повече от тези съоръжения започват да автоматизират процесите си, индустриалните роботи ще
могат да работят по-бързо, по-ефективно и по-прецизно, елиминирайки
непоследователностите.
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TAWERS от Panasonic  по-бърза,
по-добра и уникална в световен
мащаб система за роботизирано
заваряване
Комбинация от роботи, контролер за
роботи, токоизточник и телоподаващ
механизъм със сервозадвижване  всичко
в една система от един производител
Идеята зад TAWERS се основава на
технология, при която контролерът на
робота е свързван с контролера на заваръчния токоизточник. Всички контролни параметри, като обработка на
данни и програмни последователности
за заваръчния токоизточник, телоподаващото устройство и робота, се обработват от 64-битов централен процесор. Тази технология позволява до 250
пъти по-бърза комуникация, което елиминира практически всяко забавяне на
информационния поток между отделните компоненти.
Резултатът е уникален и дава
възможност за изпълнение на множество специални функции за повишаване
на качеството и производителността
на TAWERS, като например SP-MAG,
повдигане на заваръчната горелка при
стартиране и при край на процеса на заваряване, автоматично управление на
дистанцията на телта, наблюдение на
заваръчните данни, предупреждения за
сблъсъци и т.н.

TAWERS накратко
•
•
•
•

Без проблеми с интерфейса
64-битова платка CPU PCB
Ethernet връзка
Максимална гъвкавост на заваръчните процеси
• Намалени производствени разходи
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• Висока скорост на обработка
• Оптимален достъп благодарение на
компактната конструкция
• Бързи и ефективни

Предимствата за
вашето производство
• Удобен за оператора интерфейс
• Контрол и запис на данните при заваряване
• Намалено време за програмиране
• TAWERS 100 kHz инверторна технология
• Заваряване с много по-малко пръски
• Заваряване с по-малко отделяне на
топлина
• Заваряване на тънки и дебели метални листове с един токоизточник
• Превенция от повторна преработка
на детайлите

Процес Super Active Wire
(S-AWP)
Процесът е приложим за неръждаема
стомана, алуминий и галванизирани листове с дебелина до 3,2 mm. Силата на
тока може да достигне до 350 A, като
при 310 A натоварването е 100% (с
1,2 mm стоманена тел, CO2 газ и въздушен охладител). Super Active процесът
гарантира перфектен заваръчен шев при
най-висока скорост на заваряване. Оптимизираният софтуер дава възможност
за заваряване на по-тънки детайли и
стомани с висока якост.
Основното предимство е постигането на много по-висока скорост на заваряване  до 2 m/min, със силно намалено
отделяне на пръски. В допълнение процесът предлага възможност за подобрена производителност чрез възвратно-постъпателно подаване на телта от телоподаващото устройство за повишаване на циклите на късо съединение броят им е почти удвоен в сравнение със
стандартния Active System процес. Сред
преимуществата е и фактът, че сервомоторът на телоподаващото устройство е свързан директно към подаващите ролки, осигурявайки най-доброто
транспортиране на телта. Новата горелка Super Active с механизъм за въздушно охлаждане увеличава работния цикъл
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и позволява използването при по-високи
токови диапазони. Тя е конструирана за
висока производителност и се предлага
за множество роботи на Panasonic: TM1100/1400/1600/1800WG3, TL-1800WG3.
Също така клиентът има възможност
да избере предпочитания от него комплект маркучи  разделен/интегриран/
външен.
Постига се подобряване на заваръчния басейн чрез разширяване на дъгата,
използване на възвратно-постъпателно
подаване на телта и осигуряване на периодично и проактивно дегазиране на
цинковия слой. Това намалява в много
голяма степен образуването на пори.

Суперактивни системи
TAWERS, работещи с
алуминий
Предимствата им включват: по-малко пръски благодарение на подобрената
точност на телоподаващото устройство; отличен външен вид на шева с помалко наслоявания на остатъци от горенето; гладка повърхност на капките;
разширен обхват на обработваните дебелини на листа чрез разширяване на диапазона на тока.

www.euromarket.bg
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Технологии за роботизация
и автоматизация
Интелигентни решения за
дигитализация от един
източник
Роботите и системите за асемблиране от десетилетия са неразделна част от
промишленото производство. Те осигуряват ефективни работни процеси и гарантират постоянно висок стандарт за качество на почти всяка стъпка от веригата на стойността: Автоматизираните
системи се използват за заваряване, боядисване, pick & place операции, асемблиране, опаковане, етикетиране и транспортиране - и това е само малка част от
безкрайната гама от приложения.

Индустриалните роботи като у дома си в почти
всяко производство
Не е изненадващо, че роботите намират приложение в почти всеки производствен сектор - без тях автомобилостроенето, обработката на метали или
дори на пластмаси биха били немислими
днес. Роботите са се утвърдили и в процесните технологии. Благодарение на
огромния напредък, реализиран в технологиите за захващане, хигиенния дизайн
и интелигентната обработка на изображения, сега има изключително голям потенциал за използване на роботи при
преработката на храни. Същото важи и
за фармацевтичната, козметичната и
опаковъчната индустрия.

Ключова роля във фабриката
на бъдещето
В умната фабрика на бъдещето роботиката може да осигури значително предимство: мобилност и гъвкавост. Мащабните конвейерни ленти и статичните
производствени линии все повече се заменят от интелигентни мобилни роботи,
които се движат автономно и взаимосвързано в пространството, докато изпълняват сервизни и логистични задачи.

Предимства на решенията
за автоматизация на ifm
Нивото на индустриална автоматизация и дигитализация нараства в световен мащаб. Компаниите, които искат
да останат конкурентоспособни в
дългосрочен план, трябва да вървят в
крак с това развитие, което може да
представлява голямо предизвикателство, особено по отношение на специализираните ресурси.
ifm подпомага клиентите, които разработват индустриални роботи на бъдещето, системи за асемблиране и мобил-
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ни роботи (AGV/AMR), по пътя на индустриалната еволюция с надеждни и иновативни решения за автоматизация и
дигитализация.

Индустриални роботи
Индустриалните роботи са универсални, програмируеми машини. В съчетание с подходящи приставки като хващачи, щипки, инструменти, системи за
заваряване, боядисване и нанасяне на покритие, те могат да се използват за
голямо разнообразие от задачи.
Спектърът варира от съчленени роботи до SCARA и портални роботи. Обхватът на приложение е също толкова
разнообразен - от роботизирани линии и
клетки до колаборативни роботи, работещи редом с хората във фабриката.
ifm предлага на производители, системни интегратори и крайни клиенти
подходящи продукти, както и цялостни
системни решения за автоматизация.
От мониторинг на различни технологични среди, напр. за осигуряване на контролирано охлаждане на заваръчни роботи, до засичане на позиция на хващачите и мониторинг на качеството на детайлите с помощта на камерни системи, ifm подкрепя своите клиенти като
надежден партньор.

Автоматизирано
асемблиране
Този индустриален сектор включва
голямо разнообразие от сложни и високоспециализирани машини и оборудване
за подаване, асемблиране, манипулиране
и производство. Това обхваща и мониторинг на качеството и функционално
тестване на части и детайли, както и
етикетиране и маркиране.
ifm предлага разнообразно продуктово
портфолио и цялостни системни решения за множество различни изисквания за
автоматизация. Като ваш компетентен
партньор, ние ще ви помогнем във всички
области, свързани с вашата стратегия
за дигитализация, от засичане на позиция
и мониторинг до приложения за идентификация, технологии за проследяване,
мониторинг на качеството и поддръжка,
базирана на състоянието.
Събраните данни за машината и сензорите се превръщат в информация, която може лесно, безопасно и удобно да бъде
изпратена в облака с помощта на IO-Link,
Edge и нашия IIoT софтуер moneo.

Мобилни роботи
Пазарът на индустриални мобилни

роботи бележи високи темпове на растеж от години.
Докато автономните превозни средства (AGV) се използват главно в интралогистиката, автономните мобилни
роботи (AMR) могат не само да транспортират стоки, но и да поемат задачи
в процесите на производство, асемблиране и обслужване.
AMR помагат особено в автомобилната индустрия за посрещане на непрекъснато нарастващите предизвикателства като по-голям брой модели и пократки цикли производство. Процесите
се променят от ригидни производствени линии към гъвкави структури със
свободно свързани помежду си монтажни станции.
Мобилните роботи също разкриват
нов потенциал в търговията и индустрията. Те могат да почистват подове,
надеждно да регистрират наличностите или да разпознават неправилни етикети с цени.
ifm предлага решения за локализация,
навигация, засичане на препятствия и
избягване на сблъсък, базирани на системи за идентификация и технологии за
промишлено снемане на изображения.
Освен 3D камери, нашето продуктово
портфолио включва мощни вградени VPU
и многофункционални дисплеи.
Нашите решения, включващи сензори,
системи за идентификация и машинно
зрение, както и интелигентни технологии за свързване и софтуерни решения, ви
позволяват да планирате и управлявате
вашите машини и оборудване при желаното ниво на цялостна ефективност.

ифм електроник ЕООД
e-mail: info.bg@ifm.com
www.ifm.com
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Пътят
към Industry 5.0
Индустрия 4.0 се съсредоточава по-малко върху изначалните принципи на социална справедливост и устойчивост и повече върху дигитализацията и базираните на изкуствен интелект технологии
Вместо да се налага работникът да адаптира уменията си спрямо бързо променящите се
технологии, стремежът е да се използват технологиите, за да се адаптира производственият процес към потребностите на работника
Зад Индустрия 5.0 стоят технологии, представляващи набор от комплексни системи, като
всяка една от категориите може да реализира потенциала си само ако бъде комбинирана
с останалите

И

деята за Индустрия 5.0 се корени в концепцията за Индустрия 4.0,
въведена в Германия през 2011 г.,
като бъдещ проект и част от високотехнологичната стратегия на
страната, който да бъде внедрен
повсеместно от бизнеса, науката и
лицата, отговорни за вземането на
решения. Първоначално тя е свързана с това как и до каква степен
страната е успяла през първото
десетилетие на 21-и век и по какъв
начин би могла да стане по-ефективна, така че броят на служителите в
производството да се запази стабилен. Фокусът е върху осигуряването
на по-добро съответствие не само
с икономическите, но и със специалните екологични изисквания на зеленото производство за една въглеродно неутрална и енергийно ефективна индустрия.
През 2013 г. Германската академия по инженерни науки Acatech представя изследователска програма и
препоръки за внедряване, които са
разработени по инициатива на Федералното министерство на науката. Програмата описва влиянието,
което ще окаже интернет на нещата (IoT) върху организацията на про-
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изводството благодарение на новото взаимодействие между хора и
машини. Deutsche Bank предлага внедряването на Индустрия 4.0 да се
превърне в стандарт за света. Професор Клаус Шваб, основател и председател на Световния икономически
форум публикува две книги, в които
описва как Индустрия 4.0 се различава фундаментално от всички предходни промишлени концепции, характеризиращи се предимно с технологичен напредък.
Терминът има международно вли-

яние и се използва по няколко различни начини от бизнес лидери, интернационални организации и политици.
Напреднали и интензивно ангажирани с производство икономики като
Китай определят как би се прилагала концепцията в техния собствен
контекст. Инициативата „Made in
China 2025“ черпи директно вдъхновение от Индустрия 4.0, фокусирайки се върху съживяването на китайската производствена индустрия и
постигането на плавен преход.
След повече от 10 години живот,
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Индустрия 4.0 се съсредоточава помалко върху изначалните принципи на
социална справедливост и устойчивост и повече върху дигитализацията и базираните на изкуствен интелект технологии за повишаване на
ефективността и гъвкавостта на
производството. Концепцията за
Индустрия 5.0 предоставя различен
фокус и акцентира върху значимостта на изследователската дейност и
иновациите в подкрепа на индустрията.

Дефиниране на
Индустрия 5.0
Въпреки че Индустрия 5.0 е сравнително нова концепция, някои ранни
научни публикации описват основните й характеристики. Според документ на Европейската комисия (ЕК)
анализът на съществуващата литература на тема Индустрия 5.0 показва, че има висока несигурност по
отношение на това какво ще донесе
внедряването на концепцията и как
точно ще промени бизнеса, както и
по отношение на потенциала й да
премахне бариерите между реалния
и виртуалния свят.
Експертите от ЕК смятат, че
Индустрия 5.0 ще бъде дефинирана
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от преоткрита и разширена целенасоченост, надминаваща производството на стоки и предоставянето
на услуги само заради печалбата.
Тази разширена целенасоченост
включва три основни елемента –
ориентираност към човека, устойчивост и издръжливост.
Подходът, насочен единствено
към печалба, става все по-несъстоятелен. В един глобализиран свят
стесненият фокус върху приходите
не може да отчете правилно екологичните и социалните разходи и ползи. За да се превърне индустрията в
източник на реален просперитет,
дефинирането на действителната й
цел трябва да обхване социалните
аспекти и съображенията относно
опазването на околната среда. Това
включва отговорна иновационна дейност, насочена не само към подобряване на разходната ефективност
или максимизиране на приходите, но
и към повишаване на просперитета
за всички участници във веригата –
инвеститори, работници, потребители, обществото и околната среда.
Вместо да се взима една нова
технология като начална точка и да
се разглежда потенциалът й за пови-

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

шаване на ефективността, ориентираният към човека подход в индустрията поставя човешките потребности и интереси в основата на
производствения процес. Вместо да
се пита какво може да се направи с
технологията, въпросът е какво
може да направи технологията за
хората. Тоест вместо да се налага
работникът да адаптира уменията
си спрямо бързо променящите се
технологии, стремежът е да се използват технологиите, за да се адаптира производственият процес към
потребностите на работника, например като го насочват или обучават. Това означава също да се гарантира, че прилагането на нови технологии няма да наруши фундаменталните права на работниците.
Индустрията трябва да бъде устойчива и да се разработват кръгови процеси, които използват повторно и рециклират природните ресурси и редуцират генерирането на
отпадъци и въздействията върху
околната среда. Устойчивостта означава намаляване на енергопотреблението и емисиите на парникови
газове, предотвратяване на изчерпването и влошаването на качеството на природните ресурси, за да се
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гарантира посрещането на потребностите на настоящите поколения,
без да се застрашават нуждите на
бъдещите. Тук голяма роля могат да
изиграят технологии като изкуствения интелект и адитивното производство, които оптимизират ресурсната ефективност и минимизират
отпадъците.
Издръжливостта се отнася до
необходимостта да се постигне повисока степен на стабилност в индустриалното производство, осигурявайки по-добра защита срещу
прекъсвания и гарантирайки възможността за предоставяне на ключова
инфраструктура в критични моменти. Геополитическите промени и
кризите като пандемията от COVID19 подчертават уязвимостта на
настоящия подход към глобализираното производство. Той трябва да
бъде балансиран чрез развитие на
достатъчно издръжливи стратегически вериги на стойността, адаптируем производствен капацитет и
гъвкави бизнес процеси, особено когато веригите на стойността обслужват основни човешки потребности, например здравеопазването или
сигурността.
Концепцията на ЕК за Индустрия
5.0 е отворена и в процес на развитие, осигурявайки основа за разработване на колаборативна визия за
бъдещето на европейската индустрия. Според дефиницията на Комисията Индустрия 5.0 отчита способността на промишления сектор да
постигне социалните цели отвъд
осигуряването на работни места и
ръста, за да се превърне в стабилен
източник на просперитет, отчитайки ограниченията на нашата планета и поставяйки благосъстоянието
на работника в центъра на производствения процес.

Технологиите зад
Индустрия 5.0
Зад Индустрия 5.0 стоят технологии, представляващи набор от комплексни системи, като всяка една от
категориите може да реализира потенциала си само ако бъде комбинирана с останалите.
Първата категория включва решения за индивидуализирано взаимодействие между човека и машината,
насочени към свързване на хората с
технологиите, подпомагане на хората и комбиниране на разработените
от хората иновации с възможностите на машините. Следните технологии подпомагат хората във физи-
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ческите и когнитивните задачи: разпознаване на многоезична реч и жестове и прогнозиране на човешките
намерения; технологии, следящи менталното и физическото натоварване и нивото на стрес на служителите; колаборативни роботи, работещи редом с хората и подпомагащи
тяхната дейност; технологии за
добавена, виртуална или смесена
реалност, особено за обучение и приобщаване; подсилване на физическите възможности на човека – екзоскелети, вдъхновено от биологичните
организми оборудване; подсилване на
когнитивните човешки способности
– технологии за съчетаване на силните страни на изкуствения интелект и на човешкия мозък (например
комбиниране на креативност с аналитични умения), системи, подпомагащи вземането на решения.
Втората категория обхваща
вдъхновени от биологичните организми технологии и интелигентни
материали. Тези технологии и процеси могат да бъдат интегрирани например със следните характеристики: самостоятелно отстраняване на
неизправности; олекотен дизайн;
рециклируемост; получаване на суровини от отпадъци; интегриране на
живи материали; интегриране на
сензорни технологии и биосензори;
адаптивни свойства на повърхностите и ергономичност; материали,
изначално предлагащи проследимост.
Третата категория обхваща технологии за дигитални двойници и
симулация, с които може да се оптимизира производството, да се тестват продуктите или да се идентифицират възможни вредни ефекти, например чрез: дигитални двойници на продукти и процеси; виртуална симулация и изпитване на продукти и процеси (например за ориентираност към човека, трудова и
оперативна безопасност); многомащабно динамично моделиране и симулация; симулация и измерване на екологичните и социалните въздействия; кибер-физични системи и дигитални двойници на цели системи;
планирана поддръжка.
За реализацията на концепцията
Индустрия 5.0 са необходими и технологии за енергийно ефективни и
сигурни пренос, съхранение и анализ
на данни с характеристики като:
мрежови сензори; оперативна съвместимост по отношение на данни и
системи; мащабируема многостепенна киберсигурност; сигурна/безопасна облачна ИТ инфраструктура;
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проследимост (например на данни и изпълнение на спецификации); обработка на данни за обучителни процеси; периферни изчисления.
Изкуственият интелект, който днес все още се отнася до усъвършенствани технологии за корелационен
анализ, трябва да бъде развит в няколко допълнителни
направления: базиран на причинно-следствен принцип
изкуствен интелект; показване на взаимовръзки и мрежови ефекти извън корелациите; възможност за реагиране на нови или неочаквани условия без човешка намеса;
колективен интелект; интерфейси мозък – машина; индивидуален, ориентиран към личността изкуствен интелект; информирано дълбоко обучение (експертни знания, комбинирани с изкуствен интелект); сигурен и енергийно ефективен изкуствен интелект; възможност за
справяне с и откриване на корелации сред комплексни,
взаимосвързани данни с различен произход и мащаб в
динамични системи в рамките на система от системи.
Тъй като повечето от споменатите технологии изискват огромни количества енергия, за да функционират,
са нужни следните технологии и характеристики за
постигане на неутралност по отношение на емисиите:
интегриране на възобновяеми енергийни източници;
насърчаване на водородни и Power-to-X технологии; енергийно автономни сензори; нискоенергиен пренос и анализ на данни.

да бъде ограничен. Експертите обаче смятат, че найголемите рискове за индустрията ще се материализират, ако тя не се ангажира с прехода към ориентираност към човека и издръжливост, което би довело до
дългосрочна загуба на конкурентоспособност.
Капитализацията, навлизането на пазара, приходите,
печалбите и всички конвенционални икономически индекси не отразяват нито точното настоящо състояние,

Ползите за индустрията
Индустрия 5.0 носи ползи както за работниците, така
и за компаниите. Ползите за промишлеността са в
широк диапазон – от привличане и задържане на таланти, през енергийни спестявания, до повишена обща устойчивост. За европейската индустрия основната полза е дългосрочна – продължителна конкурентоспособност
чрез успешно адаптиране към променящия се свят и нови
пазари. В по-краткосрочен план необходимите инвестиции могат да изложат европейските промишлени сектори на риска от временна загуба на конкурентоспособност спрямо тези, които все още не инвестират в
Индустрия 5.0. Ще бъде от критично значение инвестициите да се насрочат и координират така, че този риск
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нито общите перспективи за конкурентоспособност на една индустрия.
Например печалбите могат да се базират на използването на невъзобновяеми ресурси, съществуваща силна репутация на бранда или на временни условия на пазара. Концепцията за Индустрия 5.0 насърчава икономическата ефективност на индустриите при същевременно зачитане на потребностите и интересите
на работниците, както и на устойчивостта по отношение на околната среда. Това я прави привлекателна не само за предприемачи, но и за
потенциални инвеститори и за потребители, които биха могли да се
възползват от наличието на по-конкурентоспособни продукти.
Енергийно интензивните сектори
са в основата на множество стратегически вериги на стойността, които са отговорни за повече от половината от енергопотреблението
в индустрията и за около 8% от емисиите на ЕС. Следователно преследваната цел за неутралност по отношение на климата и неизбежните
флуктуации в цените на енергията
оказват непропорционално въздействие върху техните разходи. Затова, за да се реализира енергийният
преход и едновременно с това да се
поддържа конкурентоспособността
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на енергийно интензивните индустрии на глобално ниво, са необходими
енергийни технологии, осигуряващи
издръжливост и възможност за намаляване на разходите, както и осъвременена политическа рамка.
Операторите на ИКТ мрежи използват около 1% от генерираната в
световен мащаб електроенергия
(242 TWh през 2015 г.), съответстващ на 0,34% от общите глобални емисии на парникови газове. Тоест, делът на сектора не е маловажен спрямо устойчивостта по отношение на околната среда и икономическата ефективност. В рамките
на последните 5 години, въпреки нарастващото търсене на данни, енергопотреблението на сектора остава почти постоянно, тъй като увеличената ефективност се противопоставя на повишения интернет
трафик и товари от данни. Този
ефект обаче може да отслабне с
времето и според много прогнози
консумацията на електрическа енергия от центровете на данни ще расте през 2020-те. Ролята на ИКТ за
ограничаване на климатичните промени е двустранна. На първо място,
секторът може да редуцира емисиите и разходите си чрез допълнително подобряване на енергийната ефективност и внедряване на възобновя-

еми източници на енергия. Второ,
ИКТ секторът има потенциала да
допринесе за намаляване на емисиите и в рамките на по-широката икономическа дейност.
Издръжливостта се отнася до
способността за гъвкаво справяне с
промените. Глобализираните пазари
и вериги на стойността все по-често са уязвими на водещи до сътресения промени, причинени например
от геополитически изменения (Брекзит, търговски войни, протекционизъм и др.) и природни извънредни
ситуации (пандемии, въздействия в
резултат на климатичните промени и др.). Ще е необходимо индустрията на бъдещето да може да се адаптира бързо към изменящите се обстоятелства за ключови вериги на
стойността, за да затвърди ролята
си на устойчив източник на просперитет. Устойчивата индустрия
може да се справи с възникващите
на много нива уязвимости, включително на ниво заводи, мрежи на доставка и промишлени системи.
При стабилни социални и екологични обстоятелства иновациите в
индустрията обикновено се съсредоточават върху повишаване на ефективността на производствените
линии и веригите на доставка. Такива подобрения на ефективността
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обаче често са съпроводени с понижаване на устойчивостта. Една верига с ниска стойност може да е
уязвима в единични звена, но найефективните фабрики могат да
страдат от липса на гъвкавост и
поради това да се наложи да прекратят или значително да намалят производството си в случай на непредвидени обстоятелства.
Изследователската дейност в
областта на индустриалната издръжливост може да спомогне за подобро разбиране на глобалните, локалните и техническите рискове,
пред които все по-често се изправя
промишлеността. Тя ще допринесе
за разработване и внедряване на
ограничаващи стратегии, които
могат да бъдат основни елементи
на оптимално и устойчиво функционираща индустрия на бъдещето.
Иновативни техники, включително
по-модулни производствени линии,
дистанционно управлявани заводи,
използване на нови материали и наблюдение и мениджмънт на рисковете в реално време, могат да помогнат за осигуряване на устойчивостта, от която се нуждае индустрията.
Дигиталните технологии ще

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

имат специална роля. Въпреки че цифровата взаимосвързаност ще опосредства внедряването на редица
устойчиви технологии (включително
събиране на данни, автоматизиран
анализ на рисковете и автоматизирани ограничителни мерки), повишената зависимост от дигиталните
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технологии излага индустрията на
риск от технически сътресения в
резултат на малфункции и кибератаки. Изследователската дейност и
иновациите ще изиграят ключова
роля за осигуряването на нужното
ниво на кибесигурност за устойчивата индустрия на бъдещето.
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Спестете време и разходи с
технологиите за ръчна и
машинна обработка на Rittal
Портфолиото на Rittal Automation
Systems поддържа всички стъпки от
производствения процес и управление
при насищане на табла и шкафове с
апаратура. От ръчни инструменти
до напълно автоматизирани машини,
Rittal предлага широка гама от оборудване навсякъде по света.

Обработващ център
Perforex Milling Terminal MT
• Напълно автоматично пробиване
на отвори и нарязване на резби в
корпуси на табла и шкафове и техните отделни елементи
• Възможност за удобен импорт на
проекти от EPLAN
• Магазин за инструменти с максимален капацитет до 40 инструмента
• Ускоряване на процесите на производство с до 85%

Лазерен център Perforex LC
• Лазерен център за обработка на
корпуси от прахово боядисана ламарина и неръждаема стомана,
монтажни плочи, врати, странични панели и покривни плочи в 3D
• Дебелина на обработвания материал до 5 mm
• Обработваема площ от 2250 mm x
1270 mm x 800 mm
• Възможност за удобен импорт на
проекти от EPLAN

Център за рязане Sacarex
AC 18
• Рязане на DIN релси и кабелни канали
• Интерфейс с EPLAN и обработващите системи Perforex
• Матрица за DIN шина с 5 стандартни шаблона
• Значително спестяване на време в
сравнение с ръчното рязане

Обработващ център за
медни шини CW 120
• Мобилна CW 120-M и стационарна
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версия CW 120-S; подходяща за огъване, щанцоване и рязане на медни
и алуминиеви шини
• Поддържа рязане и огъване до максимална ширина 120 mm и максимална дебелина 12 mm
• Възможни са кръгли отвори с O 6,6
21,5 mm, както и прорези до 18 x
21 mm (Ш x Д)

алното решение за работа на обекта
• Количка за съхранение и транспорт на плоски елементи като
врати, странични панели, монтажни плочи; товароносимост до
500 kg
• Монтажни рамки за монтиране и
окабеляване на монтажни панели

Автоматична машина за
производство на кабели
Wire Terminal WT 24/36

Ръчни инструменти

• Напълно автоматизирана обработка на проводници и накрайници с напречно сечение от 0,5 mm2
до 6 mm2
• Цялата необходима информация
може да бъде импортирана от
EPLAN Pro Panel
• Вариант с 24 или 36 различни проводника и специална организационна система, която гарантира, че
обработените проводници се подреждат в съответствие с конкретна за проекта последователност

• Rittal предлага широка гама от
ръчни инструменти за професионална работа
• Това включва чанта/куфари с инструменти, отвертки, клещи, режещи инструменти, инструменти за щанцоване и фрезоване
Всички технологии за машинна и
ръчна обработка осигуряват на клиентите възможност за спестяване
на време и намаляване на разходите
по производствените процеси.

Функционална количка,
количка за съхранение/
транспорт и рамки за
сглобяване
• Функционална количка/работна
маса сгъваема система като иде-

www.rittal.com
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Човекът и
машината  нови
възможности за
колаборация
Броят на свързаните с IoT устройства се е увеличил до 20,35 милиарда през 2017 г. от 15,41
милиарда през 2015 г.
Пазарът на колаборативни роботи е много конкурентен, което кара компаниите да се
фокусират върху иновациите
Човеко-машинният интерфейс се използва в различни предприятия в комбинация с PLC
контролери за управление на производствените линии

Н

еобходимостта от постоянен технологичен напредък през последните години породи изключително конкурентна среда на развитие на
индустриалната автоматизация.
Днес новото предизвикателство
пред нея е да се увеличи производителността и да се усъвършенстват
възможностите за съвместна работа на персонал и автоматизирано
оборудване, без да се прави компромис с качеството. Решения като
изкуствен интелект, HMI и IIoT и внедряването им във високотехнологично оборудване предоставят едни от
най-обещаващите концепции за справяне с това предизвикателство.

Пазарни тенденции в
сферата на
интелигентната
производствена
автоматизация
През 2020 г. глобалният пазар на
човеко-машинен интерфейс (HMI) се
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оценява на 3,71 милиарда щатски
долара, като се очаква да достигне
стойност от 7,24 милиарда щатски долара до 2026 г. при общ годишен темп на растеж от 10,3% за
прогнозния период 2021 – 2026 г.
Функции като алармени предупреждения, съобщения, свързани с безопасността, и подобрена вътрешна
комуникация ще осигурят предимство на дадено съоръжение по отношение на сигурността, операциите и производството. Очакванията
са, че новото поколение HMI ще изиграе важна роля в намаляването на
експлоатационните разходи, като
замести традиционните бутони,
индикаторни светлини и селектори
и ще намали броя на допълнителните дисплеи и кабели и по-нататъшно подобряване на мониторинга на
машините.
Два основни фактора ускориха
напредъка в технологиите за съвместна работа на човек и робот: пандемията от COVID-19 и разрастването на IoT. Пандемията предизвика

допълнителен недостиг на работна
ръка поради увеличаване на болнични
престои и необходимостта от ограничаване на присъствието на персонал в общи помещения. Бързото
разрастване на IoT технологиите и
навлизането на 5G, от друга страна, бяха други два фактора, които
значително повлияха на разширяването на обхвата на възможностите на
коботите и ускориха адаптирането
на роботизацията в производствата.
Глобалният пазар на колаборативни роботи за 2020 г. се оценява на
668,3 милиона щатски долара, като
се очаква да достигне 1,876 млрд.
щатски долара до 2026 г., отбелязвайки общ годишен темп на растеж
от 18,37% през 2021 – 2026 г. Колаборативните роботи или коботите се използват в пряко сътрудничество с хора за изпълнение на различни задачи. Очаква се намаляващите разходи и високата възвръщаемост на инвестициите да повлияят
положително на пазара. Пазарът на
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колаборативни роботи е доста конкурентен и компаниите се фокусират върху иновациите, за да останат
конкурентоспособни. Освен това в ход са значими придобивания и сътрудничество между големи компании и
стартиращи фирми.
Решенията за автоматизация могат да намалят драстично разходите за доставки. Това дава стимул на
иновациите в роботиката, позволяващи на предприятията в различни индустрии да работят автономно с увеличен капацитет и възможности.
Продължителното обучение и адаптиране, както и
недостигът на работна ръка, са важни фактори, движещи внедряването. Все повече и повече предприятия за
логистика, дистрибуция и управление на складови бази
инвестират в автоматизирани решения. Тъй като технологията се подобрява и приложенията стават по-широкообхватни и по-гъвкави, роботиката се възприема от
по-значителен брой производствени операции.

Разширяване на капацитета на
предприятията
Колаборативните роботи са проектирани да работят
съвместно с хора и са с вградени функции за безопасност. Интегрираните сензори засичат външни сили и
карат робота да спре движението си, ако силата е
твърде голяма. Роботите играят решаваща роля в индустриалната автоматизация, като много основни операции се управляват от тях. Те могат да поемат и извършват сложни, повтарящи се задачи с висока точност
и повторяемост дори в опасна среда. Именно поради
тази причина те се използват във все повече производства. Според проучване на UiPath, над 88% от организациите вярват, че автоматизацията ще ускори човешките постижения и ще бъде ефективна като допълваща
дейностите на персонала.
Индустриалните роботи, използвани в автомобилната индустрия например, са по-ефективни и се използват
рентабилно поради своята скорост, точност, прецизност и гъвкавост. Сложността на производството на
леки автомобили се е увеличила през последните десет
години. Това е довело до използването на роботите за
решения за автоматизация за значителна част от производствените процеси в наши дни.
Днес коботите се отличават с прости, интуитивни операции и възможност да бъдат въведени в експлоатация за седмици, а не за месеци. Колаборативните
ръце могат лесно да бъдат преконфигурирани и програмирани за нова задача за изключително кратко време.
По този начин на коботите лесно се преразпределят
различни задачи, без да се променят производствени
параметри. Колаборативните роботи намаляват производствените разходи и повишават производителността, като поддържат непрекъснатостта на процесите. Тази гъвкавост помага за постигане на бърза
възвръщаемост на инвестициите, като коботите рутинно осигуряват изплащане в рамките на шест до
дванадесет месеца.
Същевременно същественото значение на потребителските интерфейси става все по-отчетливо през
последните години. Една от емблематичните характеристики, чието усъвършенстване радикално повлия на
курса на развитие в сферата на потребителския интерфейс, бе интуитивността му. Интуитивните потребителски интерфейси са променили изцяло възпри-
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емането на определени типове продукти. Успехът на
продуктите с интуитивен интерфейс ясно показва, че
стандартните продукти с добър потребителски ориентиран графичен интерфейс значително допринасят
за отличаването на продукта, улесняването на използването му и последователното изживяване на потребителите. Много индустриални корпорации са стигнали до същото заключение и започват да се фокусират
повече върху качеството на потребителските интерфейси в своите продукти. Очаква се по-високите нива
на функционалност и взаимодействия, вградени в HMI,
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и нарастващите нужди на потребителите, като мултитъчскрийн и висококачествени дисплеи, да стимулират растежа на пазара.
Също така човеко-машинният интерфейс се използва в различни направления на производствените
предприятия в комбинация с PLC контролери в основата на производствените линии. Интегрирането на
HMI в производството значително
подобри операциите. HMI дава
възможност за мониторинг, контрол
и събиране на данни и интегрирането им за цялата производствена
база, така че всякакви промени на
параметрите да могат да бъдат
осъществявани от оператора без
забавяне. Например при производството на метални заготовки HMI
може да контролира метода и скоростта, с които материалът се
нарязва и щанцова. HMI предлага подобрен контрол на запасите от суровини и навременно попълване, така
че да се оптимизира времето за
доставки и транспортиране.
IoT е друга доминираща тенденция
в индустриалните системи, свързани чрез интернет. Според Световната банка броят на свързаните с
IoT устройства се е увеличил до
20,35 милиарда през 2017 г. от
15,41 милиарда през 2015 г. и се
очаква да достигне 51,11 милиарда
устройства до 2023 г. Необходимостта HMI да обезпечава все по-сложни функционалности нараства заедно с нуждата да се управлява този
нарастващ брой свързани устройства. Преходът към Industry 4.0 и Индустриалния интернет на нещата
(IIoT) направи тези услуги по-достъпни, пример за това е тенденцията
към приложения, превръщащи всеки
смартфон в мобилен HMI терминал,
а други технологии, като например
смарт часовниците дори още повече увеличиха достъпността на HMI
и улесниха използването му.
Избухването на COVID-19 повлия
значително на глобалните разходи на
индустрията, тъй като неоперативният статус на различни сектори ги
изправи пред огромни загуби, което
се отрази на инвестициите им.
Интелигентната автоматизация, IIoT и HMI радикално променят
начина, по който служителите работят, интегрирайки се безпроблемно
със съществуващи процеси, оформления и оборудване, като водят до
подобряване на качеството в много
приложения. Възможностите на ко-
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лаборативните роботи правят работното място по-безопасно и позволяват на работниците да преследват своите задачи, без да се
налагат специални ограничения и
системи за обезопасяване.
Много производители пренебрегват внедряването на коботите, защото смятат, че то води със себе
си редица предизвикателства, присъщи на традиционната автоматизация от старата школа – огромни
парични разходи, производствени
прекъсвания за настройка и въвеждане и сложно кодиране, изискващо специално обучен персонал. Подходът
„всичко или нищо“, характерен за
предишните поколения автоматизация, кара много мениджъри и собственици на предприятия да се съмняват,
че коботите са достъпно решение
за техните производства.
За щастие, това не може да бъде
по-далеч от истината. Редица водещи производители на колаборативни роботи още в началото на десетилетието започнаха да представят свои модели колаборативни роботизирани ръце, предназначени за
широкия пазар, които се различават
от традиционните индустриални
роботи с компактния си размер, намалено тегло и лекота на използване. Няма да излъжем, ако кажем, че
днес индустриалната автоматизация от ново поколение вече е бърза,
гъвкава и достъпна благодарение на
разрастването на сектора на колаборативните роботи.

Канали за взаимодействие
човек-машина
Коботите възприемат все повече и повече нови функции в производствата и логистиката, включително инспекция, палетизиране, поддръжка на машини, визуално насочване за избор, захващане и поставяне,
шлифоване и заваряване. По тази
причина непрекъснато се подобряват
и възможностите за прецизиране и
обезопасяване на роботите за попълноценно адаптиране към различни съвместни среди на работа.
Коботите от ново поколение притежават интегрирани сензори, благодарение на които могат да засекат външна сила в работното пространство и да спрат при риск от
контакт с човек или обект. Тази
технология позволява да работят побезопасно заедно с хора без нужда от
скъпи допълнителни обезопасяващи
системи.

Интерактивното програмиране
позволява на потребителите да обучат робота, използвайки ръчно насочване или от таблет чрез интуитивен интерфейс. Друга съществена
тенденция е възможността лесно да
се свързват с устройства на трети страни – хващачи, аксесоари и др.
Съществен напредък бележи и развойната дейност в сферата на машинното зрение, което вече е не
просто допълнителна функция, а основен фактор в изграждането на
една пълноценна работна зона, в която човек и машина работят съвместно.
Чрез алгоритми за 3D машинно
зрение роботизираната система е в
състояние да анализира изображения
на произволно струпани обекти, да
класифицира обектите и да прецени
позицията на идентифицираните
обекти за захващане. За да се улесни
работата на робота в близост до
хора, на базата на принципите на 3D
зрението се разработват алгоритми за избягване на препятствия по
време на изпълнение на задачата.
Използват се камери за получаване
на RGB изображения и изображения на
групирани детайли в перспектива.
Подходът на дълбоката невронна
мрежа (DNN) за разпознаване на обекти се проектира и комбинира със
сегментиране на облака от точки за
подобряване на 3D оценката на позицията на обекта, който трябва да
бъде прихванат. Роботът избягва
препятствията, за да гарантира
безопасна работа по време на изпълнение на задачата. Практическите експерименти с помощта на роботизирани ръце показват, че предложеният метод ефективно постига избягване на препятствия при pickand-place операции.
За правилното сътрудничество
между оператор и робот е необходимо поне единият да комуникира с
другия. Когато се установят ефективни канали за комуникация между
хора и роботи, тогава става възможно операторите да се освободят от
тежки задачи. Въпреки че комуникационните канали между работници и
роботи все още са ограничени, разпознаването на жестове е метод,
който ефективно се прилага като
комуникационен канал между хора и
роботи. Има четири основни технически компонента в модела на разпознаване на жестове при сътрудничество между човек и робот – сензорни технологии, идентификация на
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тенденции
жестове, проследяване на жестове и
класификация на жестове.
С непрекъснато нарастващото
използване на колаборативни роботи
в индустрията, необходимостта от
постигане на безпроблемно взаимодействие човек-робот също се е увеличила, като се има предвид, че това
е ключов фактор за постигане на погъвкави, ефективни и ефикасни производствени линии. Като един перспективен инструмент за подпомагане на операторите да разберат и
взаимодействат с роботи, добавената реалност (AR) се използва в
множество индустриални приложения при взаимодействие човек-робот
и кооперативна работа.
Резултатите от проучвания, проведени през последните години, показват, че това все още е разширяваща се изследователска област,
особено с появата на последните
постижения по отношение на HMD
устройства за добавена реалност.
Освен това подходите, базирани на
проектори и HMD дисплеи, имат
обещаващо положително влияние
върху аспектите, свързани с оператора, като производителност, осъзнаване на задачите и усещане за
безопасност, въпреки че HMD дисплеите се нуждаят от допълнително
развитие по отношение на ергономията. По-нататъшните изследвания трябва да се съсредоточат върху
широкомащабна оценка на решенията за индустриална среда и установяване на стандарти и насоки за
разработване на системи за подпомагане на AR.
Взаимодействието човек-машина
има много различни аспекти. Машинното самообучение играе важна роля
в поддържането на различни аспекти на комуникацията между роботи
и хора, по-специално в основната
интерпретация на сигнали – разпознаване на изображения от камерата,
разбиране на реч от аудио сигнал,
характеристики при манипулации
чрез тактилни сензори и акселерометри. Друг важен аспект се отнася до генерирането на алгоритми за
поведение, включително планиране и
изпълнение.
В повечето случаи интерпретацията на сигнала се основава на класификация, която днес се извършва в
много случаи чрез използване на доста сложни архитектури, базирани на
deep learning (дълбоко обучение). В
много случаи са налични модели за
класифициране на обекти и действия
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на хората. Тяхното разработване е
отнело много време и усилия и се
считат за общи модели, подходящи
за много цели. Тъй като всички са
многослойни модели, също така е
възможно да се запазят първите, поинтензивни нива на данни и да се
обучават модели за конкретни ситуации, например за разпознаване на
дейности или обекти, които не са
включени в оригиналния набор от
данни.
Ключови моменти в прилагането
на дълбоко обучение при комуникацията човек-робот са необходимостта
от обширни набори от данни, обхващащи всички аспекти на конкретното приложение, и необходимостта
от огромна изчислителна мощност
за изучаване на моделите. Докато
вторият проблем може да бъде решен чрез офлайн обучение и с подкрепата на облачни изчисления и центрове за данни, първият е критичен и
в много ситуации води до използване на инструменти и модели с малко
възможности за адаптиране към конкретно приложение. В някои ситуации събирането на подходящи набори от данни просто не е възможно,
така че възниква необходимост от
различен подход за обучение.
За адаптиране на поведението на
робота могат да се следват различни подходи за обучение и различни
модели на интерактивност. Имитационното обучение изисква дадена
задача да бъде изпълнена от друг (чо-
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век или друг робот), а описанията на
ситуацията и предприетите действия се считат за изграждане на
новия модел. Този подход се обобщава чрез контролирано самообучение,
където правилното поведение за
дадени ситуации се предоставя директно.
Друг обещаващ подход е обучението, при което оценката на работата на робота се използва за
насърчаване на правилните действия и елиминиране на неправилните. Като се имат предвид проблемите с безопасността и производителността в реална среда и обикновено дългия период на обучение,
необходим за идентифициране на
сложни модели, достатъчно общи, за
да бъдат използвани в желания диапазон от ситуации, обучението често се извършва чрез симулация,
като съществува риск за това доколко реалистично може да бъде
обучението в симулирана среда, която не включва реални хора, чието
поведение е трудно да се симулира.
Същите проблеми важат и за състезателното обучение, където две
системи се учат една от друга,
отново в симулирана среда. От друга страна, симулираната среда е
единствената, в която е възможно
да се извърши необходимият обем
итерации. Също така комбинирането на различни подходи за обучение
може да бъде полезно за някои аспекти и сложни приложения.
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фирмена публикация

Product Design &
Manufacturing Collection
Product Design & Manufacturing
Collection e колекция от продукти на
Autodesk за машинно проектиране,
анализи и машинна обработка. В колекцията са включени 15 продукта,
като основните от тях са:
l Inventor Professional - решение за 3D
проектиране;
l Inventor Nastran – специализирани
симулации;
l Inventor CAM – 2,5- до 5-осеви фрезови, стругови и стругово-фрезови
обработки;
l Fusion 360 - облачно базиран CAD/
CAM/CAE софтуер;
l AutoCAD и специализирани версии
като Mechahnical, Electrical и други.

Inventor Professional
e продукт, включващ инструменти
за цялостно проектиране на едно
изделие:
l Комбинирано параметрично и директно моделиране на повърхнини и тела;
l Проектиране на детайли от листов материал;
l Генератор на машинни елементи;
l Проектиране и пресмятане на рамкови конструкции на якост и деформации;
l Библиотека с над 1 милион стандартни машинни елементи;
l Инструменти за сглобяване и работа с големи сглобени единици;
l Специализирани средства за проектиране на пластмасови детайли и
шприцформи;
l Автоматизирано създаване и оформяне на производствена документация, списък с материали, спецификации.

В момента се разпространява
новата версия Inventor Professional
2023, включваща много подобрения
и нови възможности.

Inventor Nastran
Autodesk Inventor Nastran е софтуер за анализ по метода на крайните
елементи (FEA), който е интегриран
в Autodesk Inventor, използва солвъра
Autodesk Nastran и предлага различни
типове анализи, като линейни и нелинейни якостни анализи, честотни,
умора, изкълчване, свободно падане на
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тела, земетръс и топлообмен. Прилага се за анализ на детайли, сглобени
единици, повърхнини, гъвкави детайли и рамкови конструкции.

В последните версии са допълнени и развити следните анализи:
Explicit Dynamics – използва се за
симулация на събития, при които
голямо количество енергия се освобождава за много кратко време (обикновено части от секундата), като
взривове, автомобилни катастрофи,
снаряди, пробиващи обекти и т.н.

за изтегляне от специализиран интернет сайт. В случай че не намерите
необходимия ви постпроцесор, можете да го поръчате на КАД Пойнт.

Fusion 360
е облачно базирана софтуерна платформа за проектиране и производство на продукти, включваща 3D

Explicit Quasi-Static – симулациите
се справят със ситуации, като сложни условия на контакт и/или много
големи деформации. В тази категория обикновено попадат процеси
като екструзии, изтегляне на валци
и формообразуване на ламарини.

Inventor CAM
Включва Inventor CAM и HSMWorks,
интегрирани CAM решения за 2,5- до
5-осни фрезови, стругови и стругово-фрезови обработки за Inventor и
SolidWorks. Стратегиите за обработка са усъвършенствани за оптимални траектории на инструментите и минимални загуби на материал.
Поддържат пълна асоциативност
между 3D модела и машинните операции. Всяка промяна в модела се
отразява автоматично в траекторията на инструмента.
Също така има възможност за симулация, при която потребителите
могат да контролират визуализирането на заготовката, инструмента,
приспособленията, процеса на отнемане на материал и проверка за колизии.
Част от продукта са и над 120
постпроцесора за различни видове
машини. Непрекъснато се добавят и
нови, които са безплатни и налични

моделиране (CAD), създаване на управляващи програми за машини с ЦПУ
(CAM), инженерни изчисления и изследвания (CAE) и създаване на печатни платки с електронни компоненти
за управление на машини, модули и
съоръжения (PCB). Налични са редица
разширения (extensions) на Fusion 360.

КАД Пойнт ЕООД
София 1750, кв. Полигона, бл. 43, офис 7
02 983 3001, 02 983 2362
office@cadpoints.com
https://cadpoints.com/
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технологии

Естествената
еволюция
на изкуствения
интелект
Благодарение на съвкупността от данни, извлечени чрез изкуствен интелект от много
различни източници, може да се идентифицират тенденции в многомерни пространства,
които хората нямат способността да си представят
С помощта на изкуствения интелект прогнозната поддръжка води и до по-дълъг оставащ
полезен живот на машините и оборудването, тъй като се предотвратяват вторични повреди
Специалистите прогнозират, че по-широкото възприемане на изкуствения интелект от производителите ще удължи ангажимента им към даден продукт, което от своя страна ще
благоприятства възприемането на подходите на кръговата икономика

К

ато една от областите, в които новите технологии се възприемат най-лесно и бързо, производството предлага добри примери за това
как изкуственият интелект (AI)
може да бъде внедрен успешно и в
дейности от голям мащаб.
В момента изкуственият интелект отключва огромна промяна в
производството, която обхваща
всичко – от дистанционно наблюдение на машини до откриване на проблеми, преди да са възникнали, от
намаляване на отпадъците във веригата за доставки до прогнозиране на
вида продукти, които клиентите ще
искат или от които ще имат нужда,
и гарантиране на готовността им
за продажба без забавяне.

Бъдещето на AI
в производството
Когато става въпрос за изкуствен
интелект и машинно самообучение
(ML), малко индустрии могат да се
похвалят с възможностите за мащабно внедряване и тестване на най-
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новите постижения в областта на
автоматизацията, управлявана от
изкуствен интелект, както производителите на индустриални машини.
Индустриалният интернет на
нещата (IIoT) вече се движи с бързи
темпове и заедно с навлизането на
5G мрежите ще трансформира производствените операции завинаги.
Операциите във фабриките разширяват своята дигитализация чрез използването на софтуерни инструменти, натрупвайки много информация, която трябва да бъде обработена, оценена и анализирана. AI дава на
потребителите възможност да пресеят всички тези несвързани, неструктурирани данни и да ги осмислят. Чрез анализиране на конкретни
данни, като например степента на
използване на капацитета или консумацията на електроенергия, производителите могат да управляват
по-икономична работа, повишавайки
производителността, като същевременно намаляват разходите и
въглеродните си емисии.
Изкуственият интелект помага
на производителите да направят
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процесите си по-гъвкави. Чрез използване на данни от фунията на продажбите, фабриките могат по-добре да предвидят нуждите на клиентите и следователно да персонализират производството в съответствие с тенденциите, диктувани от
потребителите. Чрез постигане на
правилния баланс между използването на дигитални инструменти и
анализ на специалисти, заводите
биха могли да сведат до минимум
загубите си като време, ресурси,
материали и да възприемат стратегия за нулеви отпадъци.
Вече се използват алгоритми, които помагат за намирането на начини за повторна употреба, усъвършенстване и надграждане на продукти на клиенти, които увеличават
продължителността на живота им.
Специалистите прогнозират, че поширокото възприемане на изкуствения интелект от производителите
ще удължи ангажимента им към даден продукт, което от своя страна
ще благоприятства възприемането
на подходите на кръговата икономика.
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Благодарение на съвкупността от
данни, извлечени чрез изкуствен интелект от много различни източници, може да се идентифицират тенденции в многомерни пространства,
които хората нямат способността
да си представят. Изследванията на
изкуствения интелект са ключът
към интегрирането на нашите производствени знания за поддържане на
гъвкавост и водещо предимство в
технологиите.
Зле планираната поддръжка може
да намали общия производствен капацитет на едно предприятие с до
20%. Не е учудващо, че броят на индустриалните роботи с изкуствен
интелект нараства експоненциално
сред предприятията с критично
оборудване. През 2016 г. водещ производител на дигитални решения
представи своята интелигентна
индустриална облачна система, позволяваща на производителите да
наблюдават машините. Тя се използва например при газови турбини,
където с над 500 сензора се следи
състоянието на турбините, позволявайки актуализации в реално време, и прогнозиране на ремонтна
поддръжка.
Традиционните подходи на мониторинг на оборудването не отчитат по-сложните динамични модели
на машините или контекстуалните
данни, свързани с производствения
процес като цяло. Например сензор
на производствена машина може да
улови внезапно повишаване на тем-
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пературата. Система, базирана на
статични правила, няма да вземе
предвид факта, че машината е подложена на стерилизация, и ще задейства фалшив сигнал.
Предимствата на машинното
самообучение за прогнозна поддръжка са многобройни и могат значително да намалят разходите, като
същевременно елиминират необходимостта от планиран престой в много случаи. Чрез алгоритми за машинно самообучение поддръжката изпреварва повредите, преди да настъпят,
като така системите могат да
продължат да функционират без ненужни прекъсвания. С други думи,
необходимостта от поддръжка става много по-фокусирана – техниците
се информират за компонентите,
които се нуждаят от проверка, ремонт и подмяна, кои инструменти
да използват и кои процедури да следват.
С помощта на изкуствения интелект прогнозната поддръжка води и
до по-дълъг оставащ полезен живот
на машините и оборудването, тъй
като се предотвратяват вторични
повреди, а за извършване на процедурите по поддръжката е необходима
по-малко работна сила.
При много компании възниква проблем от това, че внедряват AI в
изолирани зони в своите производствени бази, т.е. на „островен принцип“, и впоследствие се стремят да
го внедрят в цялото си производство за своите глобални операции.

За щастие много разработчици предлагат базирани на AI производствени решения, които оптимизират
тези процеси и същевременно подобряват производителността на цеховете.
Потенциалът на изкуствения интелект за радикално трансформиране на фабриките не е изчерпан. Много производители все още са в етап
на пилотни проекти с изкуствен
интелект, но това предстои да се
промени. Въпреки че финансовата
тежест при инвестиция в изкуствен
интелект намалява, анализаторите
съзират, че има и някои други пречки
пред внедряването.

Изкуственият интелект
като област на науката
AI системите работят чрез комбиниране на големи набори от данни
с интелигентни, итеративни алгоритми за обработка, за да се самообучават от модели и характеристики на данните, които анализират.
Винаги когато AI система изпълнява
цикъл на обработка на данни, тя
тества и измерва собствената си
производителност и натрупва допълнителен опит.
Тъй като изкуственият интелект
никога не се нуждае от почивка, той
може да премине през стотици, хиляди или дори милиони задачи изключително бързо, да научи много за
кратко време и да стане изключително способен за това, което е
обучен да изпълнява. Трикът за раз-
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биране на това как AI наистина работи е разбирането на концепцията,
че AI не е само една компютърна
програма или приложение, а цяла дисциплина или наука.
Целта на науката за изкуствен
интелект е да се изгради компютърна система, която е в състояние
да моделира човешкото поведение,
така че да може да използва процеси на мислене, подобни на тези на
човека, за решаване на сложни задачи. За да постигнат тази цел, AI системите използват цял арсенал от
методи и процеси, както и огромен
набор от различни технологии. Едва
след като се разгледат тези методи и процеси, може наистина да се
добие представа за това какво
всъщност прави AI и по този начин
как работи.
Има много различни компоненти
на системата за изкуствен интелект, за които може да се каже, че
са поддисциплини, които науката за
изкуствения интелект обхваща и с
които технологиите за изкуствен
интелект си служат.
Машинното самообучение е специфично приложение на AI, което позволява на компютърните системи,
програми или приложения да се учат
автоматично и да развиват по-добри резултати въз основа на опит,
без да са програмирани за това. Машинното самообучение позволява на
изкуствения интелект да намира
модели в данните и да подобрява
резултатите от всяка задача, която е била поставена на системата.
Машинното самообучение изучава
компютърни алгоритми, които могат да се подобряват автоматично
чрез опит и използване на данни.
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Алгоритмите за машинно самообучение изграждат модел, базиран на
примерни данни, известни като данни за самообучение, за да правят
прогнози или дават решения, без да
бъдат изрично програмирани за
това.
Методът на самообучение с утвърждение (Reinforcement Learning)
обозначава група от методи за автоматично самообучение, които се
отличават със способността си да
функционират без необходимост
от примерни решения на поставения проблем. Обучението протича
като последователност от пробни
действия, които постепенно водят
до утвърждаване на правилните
действия и избягване на неправилните.
Дълбокото самообучение (deep
learning) е специфичен тип машинно
самообучение, което позволява на
изкуствения интелект да се учи и
подобрява чрез обработка на данни.
Дълбокото самообучение използва
изкуствени невронни мрежи, които
имитират биологични невронни мрежи в човешкия мозък, за да обработват информация, да намират връзки
между данните и да извеждат изводи или резултати, базирани на положително и отрицателно стимулиране.
Изкуствените невронни мрежи са
модел за обработка на информация,
който следва принципа на работа на
биоелектричните мрежи в човешкия
мозък, образувани от неврони и техните синапси. При процеса на обработка се анализират набори от данни отново и отново, за да се намерят асоциации и да се интерпретира значението от недефинирани дан-

ни. Изкуствените невронни мрежи
подобно на мрежите от неврони в
човешкия мозък позволяват на AI
системите да приемат големи набори от данни, да разкриват модели
сред данните и да отговарят на
въпроси за тях.
Когнитивните изчисления са друг
важен компонент на системите за
изкуствен интелект, предназначени
да имитират взаимодействията
между хора и машини, позволявайки
на компютърните модели да имитират начина, по който работи човешкият мозък, когато изпълнява сложна задача, като анализиране на
текст, реч или изображения.
Обработката на естествен език
е критична част от процесите на
обработка чрез изкуствен интелект, тъй като позволява на компютрите да разпознават, анализират, интерпретират и наистина
разбират човешката реч, било то в
писмена или вербална форма. Обработката на естествен език е от
решаващо значение за всяка управлявана от изкуствен интелект система, която взаимодейства с хората
по някакъв начин – чрез текстово или
чрез устно въвеждане.
Машинното зрение е едно изключително продуктивно приложение на
изкуствения интелект, тъй като
комбинацията от двете технологии
дава способност да се преглежда и
тълкува съдържанието на изображения чрез разпознаване на модели и
дълбоко самообучение. Машинното
зрение позволява на системите с
изкуствен интелект да идентифицират компоненти от визуални данни.

Механизмите за обучение
на невронни мрежи
Има два различни подхода, за да
накарате програма да прави това,
което искате. Първият подход е чрез
направляване на действията на програмата с конкретно програмирани
алгоритми. Операторът казва на
програмата какво точно иска тя да
прави. Вторият подход се основава
на принципа на невронните мрежи.
При него на мрежата се задават
входните сигнали и какво се изисква
за изходните и след това тя се оставя да се самообучи. Чрез самообучение се спестява въвеждането на
всички правила. Създава се архитектурата и след това тя се оставя да
се самообучава.
Изкуствените невронни мрежи са
организирани в слоеве взаимосвързани паралелни изчислителни елемен-
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ти (неврони). За разлика от нашите компютри, които
имат един процесор за събиране и показване на информация, тези мрежи обикновено се състоят от множество прости процесори, които могат да действат
паралелно един с друг, за да моделират променящи се
системи. Този паралелен процес на изчисление също така
позволява по-бърза обработка и изчисляване на решения. Невронните мрежи следват динамична изчислителна структура и не се придържат към прост процес за
получаване на желания резултат.
Всеки неврон приема сигнали от другите (под формата на числа), сумира ги, като сумата минава през активационна функция, и така определя своята активация
(степен на възбуда), която се предава по изходящите
връзки към другите неврони. Всяка връзка има тегло. За
всеки процесор в слой всеки от входните сигнали се
умножава по първоначално установено тегло, като така
се дава т. нар. вътрешна стойност на операцията, т.е.
определя се нейната значимост. Тази стойност допълнително се променя от първоначално създадена прагова
стойност и се изпраща на функция за активиране, за да
картографира нейния изход. Резултатът от тази функция след това се изпраща като вход за друг слой или
като краен отговор на мрежата, ако слоят е последен.
Обучаването на една невронна мрежа се извършва чрез
промяна на теглата на връзките между невроните и се
осъществява чрез правила, които определят как да се
променят тези тегла. Теглата и праговите стойности
се променят, за да се получи правилната и най-точна
стойност.
Разглеждането на аналогия може да бъде полезно за
разбирането на механизмите на невронната мрежа.
Обучението на невронна мрежа е тясно свързано с начина, по който хората учим – ние извършваме действие,
което се приема или коригира от обучител, за да разберем как да станем по-добри в определена задача. По подобен начин невронните мрежи изискват обучител, за
да се опише какво е трябвало да бъде произведено като
отговор на входа. Въз основа на разликата между действителната стойност и стойността, която е изведена от мрежата, се изчислява стойност за грешка и
се изпраща обратно през системата. За всеки слой от
мрежата стойността на грешката се анализира и използва за коригиране на прага и теглата за следващия
вход. По този начин грешката става все по-малка при
всяка итерация, тъй като мрежата се научава как да
анализира стойностите.
Описаният по-горе метод на обучение е най-разпространеният и е известен като обратно разпространение
на сигнал за грешка (back-propagation) и се прилага непрекъснато през мрежа, докато стойността на грешката не
стане минимална. В този момент невронната мрежа
вече не изисква такъв процес на обучение и й се разрешава да работи без корекции. След това мрежата се прилага практически, като се използват коригираните тегла и прагове като насоки.
Когато една невронна мрежа е активна, не се извършва обратно разпространение, тъй като няма начин
очакваният отговор директно да се провери. Вместо
това, валидността на изходните изрази се коригира по
време на нова обучителна сесия или те се оставят
такива каквито са, за да може мрежата да работи. Може
да се наложи да се направят много корекции, тъй като
в изкуствената невронна мрежа фигурират голямо количество променливи, които трябва да бъдат точни, за да
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функционира тя.
Пример за такъв процес може да бъде разгледан чрез
обучение на невронна мрежа да преобразува текст в реч.
Човек може да избере множество различни статии и
параграфи и да ги използва като входове за мрежата и
предварително да определи желания вход, преди да стартира теста. След това етапът на обучение ще се
състои в преминаване през множеството слоеве на мрежата и използване на обратно разпространение за коригиране на параметрите и праговата стойност на мрежата, за да се сведе до минимум стойността на грешката за всички входни примери. След това мрежата може
да бъде тествана върху нови текстове, за да се определи дали наистина може правилно да преобразува текста
в реч.
Например за да се научи един колаборативен робот
да налива бира в чаша, без да е зададена крайната цел,
тоест без зададени конкретни движения, може да се
използват методите на обучение с утвърждение. С тези
методи роботът може бързо да идентифицира обекта
и сам да вземе най-доброто решение за динамично движение.
Един подход на изучаването на траекторията на
манипулатор чрез обучение с утвърждение използва сензори за виртуална реалност за инструктиране на движенията на робота. Друг подход разчита на направлявани от човек движения на манипулатора чрез докосване
на сензора за сила.
Друг подход избягва използването на сензори чрез
представяне на политики от примитиви за динамично
движение (Dynamic Movement Primitives – DMPs). Този тип
обучение се базира на забранени действия, които ро-
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ботът не трябва да заучава. Следователно избягва препятствията в
работната среда, докато все още
изчислява траекториите в рамките
на установените ограничения.
Възможно е също така да се приложи обучение с утвърждаване чрез референтни методи, където манипулаторът трябва да открие възможно най-бързо отклоненията, които

прилаганият модел има по отношение на модела на околната среда.
При всички тези подходи практиката на следене/коригиране на роботите им помага да се научат
какво да правят в съответствие
със задачите в дадена ситуация.
Такива ситуации, при които манипулаторите, конфигурирани с обучение с утвърждаване, се използват за

контрол на качеството на продуктите чрез проверка, могат да имат
безкраен брой входни задания и следователно ще генерират безкраен
брой изходни действия. За решение
на такива проблеми се прилагат
специални алгоритми за подобряване на производителността на робота и непрекъснато адаптиране към
динамични среди.
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